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1. Komlpekti kirjeldus 
 

 
 

Pilt 1.1: TEW-310APB 
 
Komplekti kuulub: 

• TEW-310APB lisavõimalustega 2,4 GHz raadiovõrgu accesspoint 
• Vooluadapter 5V DC, 2.0A 
• Käsiraamat CD-plaadil 
• Lühike paigaldusjuhend 
• Ethernet kaabel 

 
Märkus: Teise vooluadapteri kasutamisel TEW-310APB-ga komplektis oleva asemel 
põhjustab kahjustusi seadmele ja garantii kaotab kehtivuse. 
 
Kui mõni loetletud asjadest puudub, võtke palun ühendust edasimüüjaga 
Nõuded süsteemile 
 
Windows, Macintosh või Linux arvutisüsteem töötava Ethernet adapetriga 
Internet Explorer või Netscape Navigator versioon 4.0 või parem, JavaScripti toetus 
peab olema sisse lülitatud 
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2. Sissejuhatus 
 
TEW-310APB raadiovõrgu accesspoint on töökindel täiustatud konstruktsiooniga 
802.11b raadiovõrgu accesspoint. See sobib suurepäraselt raadiovõrgus olevate 
arvutite hulga või võrgu leviala suurendamiseks. 
 
Erinevalt teistest 802.11b ruuteritest toetab TEW-310APB andmeedastuskiirusi kuni 
22Mbps (tavakiirus on 11Mbps) kui seda kasutatakse koos teiste TRENDnet 
raadiovõrgu seadmetega nagu TEW-301PC PCMCIA CardBus adapter ja TEW-
303PI PCI raadiovõrgu adapter. 
 
Peale lühikeses paigaldusjuhendis (komplektis) toodud sammude läbimist saad 
jagada ressurse nagu faile ja printereid ja nautida raadiovõrgu pakutavat vabadust. 
TEW-310APB ühildub levinud operatsioonisüsteemidega nagu Windows, Macintosh 
ja Linux ning haakub ka suuremasse võrku. See käsiraamat aitab sul ühendada 
accesspoindi ja TRENDnet 2,4 GHz raadiovõrgu kaardid kohalikuks 
struktuurireþiimis raadiovõrguks. TEW-310APB ruuterit kasutava näidislahendusega 
tutvumiseks vaata selle käsiraamatu "Kust alustada" peatükki. 
 
See käsiraamat annab ka lühikese sissejuhatuse raadiovõrkudesse ja nende 
rakendamisesse arvutisides. Leia palun hetk aega käsiraamatu läbilugemiseks ja 
raadivõrkudega tutvumiseks. 
 
Ühendused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 2.1: Tagavaade ja osade nimed 
 
 

Reset nupp – 
taastab kõik 
tehase-seadistused 

Etherneti 
10/100 port 

Aktiivantennid 
2dB 

Toide 
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Toote võimalused ja eelised 
 
Kuni 2x kiirem teistest IEEE 802.11b raadiovõrgu seadmetest, kiirus kuni 22Mbps. 
Kahekordse andmemahu ja edastuskiirusega võimaldab TEW-310APB kasutada 
multimeediaformaate nagu digitaalpildid, videod ja MP3-failid kiiremini kui tavalised 
802.11b võrgud. 
 
Täielikult 802.11b ühilduv. Täielikult 802.11b standardiga ühilduv ja töötab koos 
teiste 802.11b ühilduvate seadmetega 
 
Täiustatud võimsus - kuni 20% kiirem andeedastus tavalistes 802.11b võrkudes 
 
Parem turvalisus kohtvõrgus tänu 256-bitisele krüptograafiale. Toetab 64/128/256-
bitist WEP krüpteerimist oma raadioside parema turvalisuse tagamiseks kui seda 
pakuvad tavalised 802.11b seadmed. 
 
Sisseehitatud DHCP server. Kui see on sisse lülitatud, jagab seade automaatselt IP -
aadresse klientidele ajutises kohtvõrgus. 
 
Veebipõhine seadistusprogramm. Lihtne operatsioonisüsteemist sõltumatu 
kasutajaliides. 
 
Neli erinevat tööreþiimi. Võimeline töötama ühes neljast reþiimist vastavalt sinu 
raadiovõrgu vajadustele: Accesspoint, Accesspoint-Accespoint, Accesspoint-
multipoint sild ja raadiovõrgu klient. 
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LED indikaatroid 
 
LED tähistab valgusdioodi (Light-Emitting Diode). TEW-310APB-l on kolm LED 
indikaatorit: 
 

 
 

Pilt 2.2: Accesspoindi esikülg 
 
Power (Toide): Punane pidev tuli tähendab ühendust vooluvõrguga 
 
TX/RX (Raadiovõrk): Pidev roheline tuli tähendab töötavat raadiovõrgu ühendust, 
vilkuv roheline liiklust raadiovõrgus. 
 
Link (Ethernet port): Pidev rohleine tuli tähendab head Ethernet ühendust, vilkuv 
roheline liiklust Ethernet pordil. 
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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 just nimelt 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). 
 
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 
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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  (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. 
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Paigaldusküsimused 
 
Leviala laiusega kuni 400m välistingimustes ja kuni 100 meetrit sisetingimustes, 
võimaldab TRENDnet TEW-310BRP võrguühendust sülearvutiga tõepoolest 
peaaegu kõikjalt. Pea siiski meeles, et raadiosignaali summutavate seinte lagede ja 
teiste takistuste paksus, arv ja asukoht mõjutavad leviala suurust. Tavakaugused 
sõltuvad 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 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 nendde 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 
 
Märkus: Tehaseseadistustes ühendab TEW-310APB end automaatselt teiste 
TRENDnet seadmetega raadiovõrgus. 
 
Ühe IP aadressi abil püsiühenduse pakkujalt saad sa TRENDware võrguseadmete 
abilt jagada internetiühendust kõigi arvutitega oma kohtvõrgus, tegemata mööndusi 
kiiruses või turvalisuses. 
 

Märkus: IP aadress 
 
Pane tähele: Kui sa kasutad DHCP-serveriga ruuterit, lülita välja TEW-310ABP 
DHCP server ja lülita sisse selle DHCP klient. 
 
Kui sa pead seadistama kohtvõrgu arvutitele IP-aadressid, pea meeles, et iga 
kohtvõrgu arvuti (või seadme) IP-aadress peab olema samas vahemikus teiste 
arvutite aadressidega ja subnet mask peab kõigil kohtvõrgus olevatel arvutitel 
olema täpselt sama. 
 
Näiteks: Kui esimesele arvutile on seadistatud IP-aadress 192.168.0.2 subnet 
maskiga 255.255.255.0, võib teisele arvutile seadistada IP-aadressi 192.168.0.3 
subnet maskiga 255.255.255.0 jne. 
 
Oluline: Kui mitmele seadmele või arvutile on eraldatud sama IP-aadress, ei 
pruugi neist osasid võrgus näha olla. 
 
 
Infrastruktuuri reþiimis kohtvõrgus on üks accesspoint. Järgneval leheküljel toodud 
võrgustruktuuri diagramm koosneb järgmistest TRENDnet võrguseadmetest: 
 
• Raadiovõrgu accesspoint (TEW-310APB) (DHCP on vaikimisi sisse lülitatud) 

• Ethernet internetiruuter (TW100-S4W1CA) (DHCP on vaikimisi sisse lülitatud) 

• Sülearvuti raadiovõrgu adapteriga (TEW-301PC) 

• Lauaarvuti raadiovõrgu adapteriga (TEW-303PI) 

• DSL/kaabelmodem 

 
Märkus: DHCP tähendab dünaamilist hostiseadistusprotokolli (Dynamic Host 
Configuration Protocol). See on protokoll IP-aadresside "automaatseks" 
seadistamiseks. DHCP-toetusega ruuteri puhul ei ole vaja kohtvõrgu iga arvuti IP -
aadressi käsitsi seadistamine. 
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Struktuurireþiimis raadiovõrgu loomine 
 
Pea meeles, et TRENDware raadiovõrgu tooted on tehaseseadistustes mõeldud 
sisselülitamise hetkel üksteisega ühenduma. 
 
Sa vajad interneti püsiühendust (kaabel/DSL) 
Konsulteeri kaabel/DSL modemi seadistamise küsimustes püsiühenduse pakkujaga 
Seadista TEW-310APB. Lähem teave Lühikeses paigaldusjuhendis, mis on 
ruuteriga komplektis. 
 
Märkus: Kuis sul juba on kohtvõrgus DHCP server (näiteks interneti ruuter), lülita 
TEW-310APB DHCP server välja. 
 
Kui sa kasutad kohtvõrgus lauaarvutit, võid paigaldada sinna näiteks TRENDnet 
TEW-303PI PCI raadiovõrgu adapteri. Lähem teave TEW-303PI komplekti kuuluvas 
lühikeses paigaldusjuhendis. 
Kui sa kasutad kohtvõrgus sülearvutit, paigalda TEW-301PC CardBus raadiovõrgu 
adapteri draiverid sülearvutisse. Lähem teave TEW-301PC komplekti kuuluvas 
lühikeses paigaldusjuhendis. 
Peale seadistamist ühenda accesspoint kohtvõrguga. Kui sul on internetiruuter, 
ühenda see kaabel/DSL modemiga. 
 
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. 
 

Pilt 4.1: Infrastruktuuri reþiimis raadiovõrk 
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5. Seadistusprogrammi kasutamine 
 
TEW-310APB seadistusprogramm on veebipõhine. Selle kasutamisel pea meeles: 
 

• Sul on vaja JavaScripti toetusega brauserit nagu Internet Explorer 4.0 ja 
hilisemad või Netscape Navigator 4.0 ja hilisemad. 

 
• Arvuti, mida kasutad esmaseks seadistamiseks peab küsima oma IP-aadressi 

DHCP serverilt (või omama IP-aadressi samast vahemikust TEW-310APB IP-
aadressiga). TEW-310ABP IP-aadress on tehaseseadistustes 192.168.1.1 
subnet maskiga 255.255.255.0 ja DHCP server on sisse lülitatud. 

 
• Kui sa kasutad DHCP serveriga interneti ruuterit, ära ühenda TEW-310APB 

accesspointi kohtvõrku. Sa pead TEW-310APB DHCP serveri välja lülitama ja 
DHCP kliendi sisse lülitama. 

 
• Kui kohtvõrgu seadmetele on määratud püsivad IP-aadressid, seadista üks 

arvuti kasutama dünaamilist IP-aadressi ja kasuta seda TEW-310APB 
seadistamiseks kohtvõrgu järgi. 

 
TEW-310APB tehaseseadistused 
 
 
ESSID:  
Kanal:  
WEP:  
Kasutajatunnus:  
Parool:  
IP-aadress:  
DHCP Server:  
DHCP klient:  

 
default  
1 
välja lülitatud 
admin 
admin 
192.168.1.1 
sisse lülitatud 
välja lülitatud 
 

 



 13

Seadistusprogramm 
Seadistusprogrammi saad kasutada avades veebibrauseri ja sisestades TEW-
310APB IP-aadressi. TEW-310APB IP-aadress tehaseseadistustes on näidatud 
joonisel 5.1.  
 
Ava veebibrauser 
 
Sisesta accesspoindi IP-aadress 
(tehaseseadistustes 192.168.1.1 ) 
 

Pilt 5.1: Brauseri aadressiriba 
 

Märkus: Ülal kujutatud IP-aadress vastab seadme tehaseseadistustele. Kasuta seda IP-aadressi 
teiste tehaseseadistustel TRENDnet seadmetega kohtvõrgus. Kui sa oled muutnud TEW-310 APB IP-
aadressi ühildumiseks TRENDnet tehaseseadistustes seadmetega kohtvõrgust erineva võrguga, 
sisesta veebibrauserisse joonisel kujutatu asemel uus IP-aadress. 
 
 
 
 
Sisesta User Name väljale admin 
 
Sisesta Password väljale admin 
 
Vajuta Ok nupule 
 
 
 
 
 

Pilt 5.2: Parooli sisestamine 
 
Staatuseaken menüüribaga 
 
Avaneb seadistusprogramm. Siin on näidatud 
staatuseaken. Raadiovõrgu logide 
vaatamiseks vajuta View Log nupule. 
 
Esimene lehekülg (First Page) - näitab logi 
esimest lehekülge 
Viimane lehekülg (Last Page) - näitab logi 
viimast lehekülge 
Eelmine (Previous) - näitab logi eelmist 
lehekülge 

Pilt 5.3: Seadistusprogramm 
Järgmine (Next) - näitab logi järgmist lehekülge 
Kustuta (Clear) - Kustutab kõik kirjed logist 
Uuenda (Refresh) - Näitab logis kõige uuemat informatsiooni 
Kui sa tahad muuta põhiseadistusi, vajuta Basic Settings nupule. 
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Põhiseadistused (Basic Settings ) 
Sa saad muuta järgmisi seadistusi: 
 

• Accesspoindi nimi 
• SSID 
• Kanal 
• WEP võti 
• Töörežiim 
• Parool 

 
 
 

Pilt 5.4: Põhiseadistused 
 
Accesspoindi nimi (AP Name): Sa võid muuta accespoindi nime, eriti juhul kui 
kohtvõrgus on mitu acccespointi 
 
SSID Teenusekomplekti identifikaator: Tehaseseadistustes on SSID väärtuseks 
"default". SSID on unikaalne nimi, mis identifitseerib raadiovõrku. Kõigil seadmetel 
raadiovõrgus peab andmevahetuseks olema sama SSID. Kui sa soovid muuta SSID 
tehaseseadistustelt, sisesta uus SSID siia väljale. SSID võib olla maksimaalselt 32 
tähemärgi pikkune. 
 
Kanal (Channel): Tehaseseadistustes on kanaliks 1. Tehaseseadistuste 
muutmiseks sisesta siia väljale uus väärtus. Kõik seadmed võrgus peavad 
andmeedastuseks kasutama sama kanalit. 
 
WEP krüpteerimine (WEP Encryption): Vali kas 64-bitine, 128-bitine või 256-bitine 
WEP (Wired Equivalent Protocol) krüpteerimisprotokoll. Kõik seadmed võrgus ja 
accesspoint peavad kasutama sama WEP-reþiimi ja kasutama samu võtmeid. 
 
Režiim (Mode): WEP võti genereeritakse kas ASCII või HEX 
(kuueteistkümnendsüsteem) sissekannetest, mis on kas 64, 128 või 256 bitti pikad. 
Vali HEX ja sisesta HEX kood numbritest 0 - 9 ja tähtedest A -F. Võid valida ka 
ASCII ja sisestada suvalisi ASCII sümboleid. Sisestatavate tähemärkide arv sõltub 
valitud võtme pikkusest. Mida pikem on WEP võti, seda rohkem tähemärke pead 
sisestama. 64-bitise võtme jaoks pead sisestama 10 HEX või 5 ASCII tähemärki, 
128-bitine võti vajab 26 HEX või 13 ASCII tähemärki, 256-bitine võti 58 HEX või 29 
ASCII tähemärki. 
 
Märkus:  
HEX Kuueteistkümnendkood koosneb numbritest 0 - 9 ja tähtedest A - F 
ASCII (Ameerika infovahetuse standardkood) on süsteem inglise keeles 
kasutatavate tähtede edastamiseks arvudena 0 - 127. 
 
Parool: Olemas ainult HEX režiimis. Sisesta kuni 31 tähemärgi pikkune parool, 
vajuta Generate nupule ja seade loob automaatselt neljast võtmest koosneva 
komplekti. Sama parool loob ühilduvatel 11Mbps raadiovõrgu seadmetel samad 
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võtmed. Võid kõik neli võtit ka käsitsi sisestada. Palun pea meeles, et kasutada saad 
korraga ainult ühte võtit. 
 Muudatuste salvestamiseks vajuta Apply nupule 
 Muudatuste tühistamiseks vajuta Cancel nupule 
 
IP seadistused (IP Settings) 
 
Seadme IP-aadressi muutmiseks vali see sakk. 
Tehaseseadistustes on IP -aadressiks 
192.168.1.1 
 
Kohtvõrgu IP (LAN IP): Kui kohtvõrgus, näiteks 
interneti ruuteris, on kasutusel DHCP server, 
vali Obtain IP Automatically . Sa võid 
sisestada IP-aadressi, subnet maski ja gateway 
aadressi ka käsitsi, valides Fixed IP. 
 
 
 

Pilt 5.5: IP seadistused 
 
Märkus: Kui accesspoindi kohtvõrgu aadress ei ole samas vahemikus 
seadistamiseks kasutatava IP-aadressiga, ei pääse arvuti ligi 
seadistusprogrammile 
 
DHCP server: Valitav ainult juhul kui kohtvõrgu IP on käsitsi sisestatud. Vali On 
nupule ja TWE-310APB jagab automaatselt IP -aadresse kohtvõrgu arvutitele. 
Võimaluse välja lülitamiseks vali Off. 
 
IP vahemik (IP Range): IP-aadresside vahemik, mida seade jagab (näiteks From 
192.168.1.2 To 192.168.1.100). Valitav kui DHCP server on sisse lülitatud. 
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Seadistused edasijõudnutele (Advanced Settings) 
 
Accespoindi režiim (AP Mode): Valida on 
nelja režiimi vahel: 
 
AP: Accesspoindi režiim. Ühendab bridgina 
raadiovõrgu seadmed kohtvõrku. 
 
AP klient (AP Client): Töötab raadiovõrgu 
kliendina ja ühendab end mõne teise 
accesspoindiga. Niimoodi saab muuta 
Ethernet kliendi raadiovõrgu kliendiks. 
 
 

Pilt 5.6: Seadistused edasijõudnutele 
 
Sa pead sisestama teise accesspoindi MAC-aadressi Remote AP BSS ID väljale. 
Parem on teise sillana kasutada teist TEW-310APB-d. Kirjuta selle MAC aadress 
üles Status akna LAN MAC address väljalt ja sisesta see siia. 
 
Märkus: Kui seade on AP klientreþiimis, ei võta ta enam vastu päringuid raadiovõrgu 
klientseadmetelt. 
 
MAC aadress (MAC Address): Unikaalne riistvara aadress, mis identifitseerib 
seadme võrgus. See on seadistatud tehases ega ole muudetav. Tavaliselt leiad selle 
kleebiselt seadme või karbi peal. 
 
Raadiovõrgu sild (Wireless Bridge): Ühendab kaks kaablitel põhinevat kohtvõrku 
kahe TEW-310APB abil üle raadiovõrgu ühiseks kohtvõrguks. Sa pead sisestama 
teise seadme MAC-aadressi Remote Bridge MAC väljale. Parem on teise sillana 
kasutada teist TEW-310APB-d. Kirjuta selle MAC aadress üles Status akna LAN 
MAC address väljalt ja sisesta see siia. 
 
Märkus: Kui seade on AP klient- või multiple bridge reþiimis, ei võta ta enam vastu 
päringuid raadiovõrgu klientseadmetelt. 
 
Mitme silla režiim (Multiple bridge): Ühendab mitu kaablitel põhinevat kohtvõrku 
mitme accesspoindi abil kokku. Kõik accesspoindid peavad kasutama sama ESSID 
väärtust ja kanalit. Parem on sillana kasutada teist TEW-310APB-d. Kuigi sildade 
arvul pole piiri, pea meeles, et kõik accesspoindid kasutavad sama 11Mbps 
ribalaiust. Mitme silla reþiimis võid piirata mõne accesspoindi ribalaiust, muutes 
Supported Rate väärtuse madalamale (näiteks 1-2Mbps). 
 
Plinkimisintervall (Beacon interval) Accesspoint kasutab raadiovõrgu 
sünkroniseerimiseks plinkimispakette. Määra plinkimisintervall. Soovitav on kasutada 
tehaseseadistust (100). 
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RTS piirmäär (RTS Threshold) See väärtus peaks jääma tehaseseadistusele 
2,432. Kui andmete liikumine võrgus on ebaühtlane, võid katsetada väikeste 
muutustega vahemikus 256 - 2,432. 
 
Fragmentatsioon (Fragmentation): See seadistus peaks jääma väärtusele 2,346. 
Kui võrgus on vigaste pakettide osakaal suur, võid suurendada fragmentatsiooni 
piirmäära vahemikus 256 kuni 2.346. Piirmäära seadistamine liiga väikseks võib 
mõjuda halvasti võrgu kiirusele. 
 
DTIM intervall (Plinkimissagedus): (Delivery Traffic Indication Message) Sisesta 
väärtus vahemikus 1 kuni 16384. DTIM on loendur, mis teavitab kliente järgmisest 
broadcast ja multicast pakettide vastuvõtmisajast. 
 
Märkus: Plinkimisintervalli, RTS piirmäära ja DTIM intervalli määramisega on 
võimalik oma raadiovõrku optimiseerida, kuna see aga nõuab pikka katsetamist, ei 
ole see soovitatav. 
 
Autenteerimisskeem (Authentication Type): 
 
Avatud skeem (Open System): Edastab võtme üle raadiovõrgu 
 
Jagatud võti (Shared Key): Seadmetel peavad suhtlemiseks olema identtsed WEP 
seadistused 
 
Mõlemad (Both): Muudab autenteerimisskeemi vastavalt vajadusele. 
Kõik seadmed peavad kasutama sama skeemi. Vaikeväärtustes on skeemiks 
Mõlemad. 
 
Preambula (Preamble): Preambula määrab accesspoindi ja roaming režiimis 
võrgukaardi vahelise suhtluse CRC-bloki pikkuse. Vali sobiv tüüp ja vajuta 
seadistuste salvestamiseks Apply nupule.  
Märkus: Andmeedastusmahukad võrgud peaksid valima lühema tüübi. Kõik samas 
võrgus olevad seadmed peavad kasutama sama tüüpi. 
 
Põhikiirus ja toetatud kiirus (Basic Rate and supported Rate): Määra 
võrguseadmele soovitav ühenduskiirus. Basic Rate on mõeldud veakontrolliks 
tehases ja ei mõjuta seadme tegelikku kiirust. Supported Rate määrab seadme 
tegeliku kiiruse. Hea signaali korral vali parima kiiruse saamiseks 1 - 2 - 5.11 - 22 
Mbps. Nõrga signaali korral vali edastusvigade vältimiseks 1 - 2 Mbps. 
 
Antenni valik (Antenna Selection): Vali, millist antenni tahad andmete 
vastuvõtmiseks kasutada. Tehaseseadistustes on valitud Diversity (Kasutab 
moonutuste vältimiseks mõlemat antenni). 

• Muudatuste salvestamiseks vajuta Apply nupule 
• Muudatuste tühistamiseks vajuta Cancel nupule 
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Turvalisus (Security) 
 
Parool (Password): Muuda siit aknast 
sisselogimisel kasutatavat kasutajatunnust ja 
parooli. 
 
Administraatori ID (Administrator ID): See 
on brauserist sisselogimisel kasutatav 
kasutajatunnus. Tehaseseadistustes on 
selleks admin ja sa võid sisestada kuni 15 
tähemärgi pikkuse nime. 
 

Pilt 5.7: Turvalisus 
 
Uus accesspoindi parool (AP Password New): Sisesta uus parool (kuni 15 
tähemärki) 
 
Kinnita (Confirm): Sisesta uus parool teist korda 
Muudatuste salvestamiseks vajuta Apply nupule 
Muudatuste tühistamiseks vajuta Cancel nupule 
 
MAC filter: Kasuta klientide lubamiseks või neile juurdepääsu keelamiseks MAC-
aadressi filtrit. Filtri sisse lülitamiseks vali Enable ja välja lülitamiseks Disable 
(tehaseseadistus). 
 
Osadele seadmetele juurdepääsu keelamiseks vali  Only deny PCs with the MAC 
listed below to access the device ja sisesta keelatud sedmete MAC-aadressid 
allolevatele väljadele. 
 
Osadele seadmetele juurdepääsu lubamiseks vali Only allow PCs with the MAC 
listed below to access the device ja sisesta lubatud seadmete MAC-aadressid 
allolevatele väljadele. 
Sa võid sisestada kuni 50 MAC-aadressi, kuid korraga näidatakse ainult 10-t 
aadressi. Teiste vaatamiseks kasuta 1-10 rippmenüüd ja vali järgmine grupp (21-30, 
31-40 ja 41-50). 
 Muudatuste salvestamiseks vajuta Apply nupule 
 Muudatuste tühistamiseks vajuta Cancel nupule 
 
802.1x 
802.1x autenteerimisprotokoll. Esimeses püsivara versioonis puudub 802.1x 
protokolli toetus. Palun kontrolli TRENDware veebilehelt (www.trendware.com), kas 
on saadaval uuem 802.1x protokolli toetusega püsivara. 
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Tööriistad (Tools) 
 
Seadistustest varukoopia tegemine 
(Backup settings): Seadme praegused 
seadstused võib salvestada faili arvuti 
kõvakettal vajutades Backup nupule ja 
järgides ekraanil toodud juhised faili 
salvestamiseks sobivasse asukohta. 
 
 
 
 
 

Pilt 5.8: Tööriistad 
 
Seadistuste taastamine (Restore Settings): Salvestatud seadistused saab TEW-
310APB-sse tagasi laadida sisestades faili aadressi või vajutades Browse nupule ja 
näidates sobiva asukoha. Kui sa oled faili valinud, vajuta seadistuste taastamiseks 
Restore nupule. 
 
Tehaseseadistuste taastamine (Restore dactory settings): Kõigi seadistuste 
taastamiseks tehaseväärtustele vajuta Default nupule. 
 
Püsivara uuendamine (Firmware Upgrade): Uuendab accesspoindi püsivara. 
Külasta TRENDware veebilehekülge aadressil www.trendware.com, vali Download 
ja lae oma TEW-310APB-le uus püsivara. Peale püsivarauuenduse laadimist oma 
arvutisse, vajuta Browse nupule, vali fail ja vajuta Upgrade nupule. Peale seda ava 
staatuseaken ja kontrolli püsivara versiooninumbrit. 
Märkus: Ära katkesta püsivara uuendusprotsessi 
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6. Probleemide lahendamine 
Operatsioonisüsteemi Windows XP näitel 
 
Siit peatükist leiate lahendusi, mis võivad tekkida TEW-310APB accesspoindi 
paigaldamise ja kasutamise käigus. Siin on kaetud kohtvõrgu erinevad tahud, 
sealhulgas võrguadapterid. Palun loe probleemide tekkimisel järgnevaid juhiseid. 
 
 
Märkus: TEW-310APB accesspoindi seadistamiseks soovitame kasutada 
Ethernet ühendust. 
 
1. Arvuti, kust enne ruuterit seadistasin, ei saa sellega enam ühendust 
Kontrolli, kas Ethernet LED TEW-310APB accesspoindi esipaneelil põleb. Kui LED ei 
põle, kontrolli kaabeldust. 
Veendu, et Ethernet adapter töötab korralikult. Loe lähemalt selle peatüki punktist 3 
(Kontrolli, kas Ethernet adapteri draiverid on õigesti paigaldatud). 
Kontrolli, kas arvuti IP-aadress ja subnet mask on samas vahemikus TEW-310APB 
omadega. IP-aadressi kontrollimisest Windows XP-s loe lähemalt käsiraamatu 
peatükist "Arvutivõrkude põhimõisted". 
 
Märkus: TEW-310APB IP-aadress on 192.168.1.5. Kõigil arvutitel kohtvõrgus peab 
olema unikaalne IP-aadress samast vahemikust, näiteks 192.168.1.* ja subnet mask 
255.255.255.0. 
 
Pingi katseks ruuterit ja kontrolli, kas ta vastab. Ava Start menüü -> Run -> sisesta 
Command, sisesta ping 192.168.1.1  ja vajuta Enter klahvi. Õnnestumise korral 
näed nelja ping tulemust: 
 

 
Pilt 6.1: Ping MS-DOS promptis 



 21

2. Klientseade ei saa struktuurirežiimis ühendust internetiga 
 
Veendu, et klientseade on ühendatud õige accesspoindiga. Ühenduse 
kontrollimiseks: Paremkliki Local Area Connection ikoonil taskbaril, vali View 
Available Wireless Networks. Avaneb Connect to Wireless Network aken. 
Veendu, et oled valinud õige võrgu, nagu on näidatud alloleval illustratsioonil: 
 

 
Pilt 6.2: Raadiovõrkude valimine 

 
Ühendatud accesspointi võid kontrollida ka raadiovõrgu adapteriga kaasa 
tuleva tarkvaraga. 
 
Kontrolli, et raadiovõrgu adapterile eraldatud IP-aadress kuulub samasse vahemikku 
accesspoindi ja gatewayga. Kuna TEW-310APB IP-aadress on 192.168.1.1, peavad 
raadiovõrgu adapterite aadressid olema samas vahemikus, see tähendab 
192.168.1.*. Igal seadmel peab olema unikaalne IP -aadress ja kõigi seadmete 
subnet mask peab olema sama. Adapteri IP-aadressi kontrollimiseks topeltkliki 
Local Area Connection ikooni taskbaril, vali Support sakk ja sa näed IP-aadressi 
(Vaata ka IP-aadressi kontrollimise osa selle käsiraamatu "Võrkude põhimõistete" 
peatükist). 
 
Kui ruuterile on vaja määrata püsiv IP-aadress, loe sellest lähemalt käsiraamatu 
"Võrkude põhimõistete" peatükist. Kui sa sisestad DNS-serveri aadressi, pead 
sisestama ka põhigateway aadressi. 
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3. Kontrolli, et võrguadapterite draiverid on õieti paigaldatud 
 
Sa võid kasutada muid adaptereid kui siin kirjeldatud. Sõltumatult kasutatavatest 
adapteritest, jääb kirjeldatud protsess samaks. 
 
Ava Start menüü 
 
Paremkliki My Computer ikooni 
 
Vali Properties (Kui My Computer ikoon 
asub töölaual, võid lihtsalt sellel 
paremklikkida ja valida  Properties) 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 6.3: Start > My Computer 
 
 
 
 
Vali Hardware sakk 
 
Vali Device Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 6.4: Hardware 
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Topeltkliki Network Adapters valikul 
Paremkliki 22M Wireless Cardbus Adapter 
valikul 
Vali Properties ja veendu, et draiverid on 
õieti paigaldatud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 6.5: Device Manager 
 
 
Vaata Device Status sakki ja kontrolli, kas 
seade töötab normaalselt 
 
Vajuta akna sulgemiseks OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 6.6: 22M PCI Wireless Adapter 
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4. TEW-310APB accesspoindi tehaseseadistuste taastamine 
 
Kui oled proovinud teisi lahendusi võrgus esinevatele probleemidele, võid proovida 
ka taastada TEW-310APB tehaseseadistused. Pea meeles, et tehaseseadistustes 
ühenduvad TRENDnet raadiovõrgu seadmed automaatselt. 
 
Trendnet TEW-310APB tehaseseadistuste käsitsi taastamiseks: 
Otsi üles Reset nupp TEW-310APB tagaküljel (Ethernet pordi kõrval) 
Kasuta Reset nupu allasurumiseks kirjaklambrit 
Hoia nuppu all umbes viis sekundit ja lase seejärel lahti 
Peale seda kui TEW-310APB taaskäivitub (see võib võtta umbes minuti), töötab ta 
tehaseseadistustel 
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7. 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. 
 

 
Pilt 7.1 Network Setup Wizard avaaken 

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

 
Pilt 7.2: Before you continue... 

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

 
Pilt 7.3: Select a connection method 

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

 
Pilt 7.4: Description and name 

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

 
Pilt 7.5: Workgroup name 

 
Vajuta Next nupule 
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Oota kuni Wizard rakendab muudatused. 
 

 
Pilt 7.6: Apply network settings 

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

 
Pilt 7.7: Palun oota 
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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. 
 

 
Pilt 7.8: Almost done 

 
Sisesta flopiseadmesse, siin näites A:, ketas: 
 

 
Pilt 7.9: Sisesta ketas 

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

 
Pilt 7.10: Copying files 

 
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. 
 

 
Pilt 7.11: Here's how 
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Palun loe siin aknas toodud juhiseid ja vajuta wizardist väljumiseks Finish nupule. 
 

 
Pilt 7.12: Finish 

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

 
Pilt 7.13: System Settings Change 

 
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) 
 
 

Pilt 7.14: Start menüü 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.15: System Properties 
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Sisesta avanend aknasse arvuti nimi 
Computer name väljale 
 
Vali Workgrup ja sisesta töörühma nimi 
 
Kõik arvutid kohtvõrgus peavad kuuluma 
samasse töörühma 
 
Vajuta OK nupule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.16: Computer Name Changes 
 
IP-aadressi vaatamine Windows XP-s/2000-s 
 
Ava Start > All Programs > Accessories > Command Prompt 
 

 
Pilt 7.17: Start menüü 
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Sisesta Command ja vajuta OK nupule 
 

 
Pilt 7.18: Run 

 
 
Sisesta ipconfig /all ja vajuta Enter klahvi. Sulle näidatakse kõiki seadistusi nagu on 
kujutatud allolevalt illustratsioonil: 
 

 
Pilt 7.19: ipconfig /all 

 
Uue aadressi saamiseks sisesta ipconfig /renew nagu on kujutatud alloleval 
illustratsioonil 
 

 
Pilt 7.20: ipconfig /renew 

 
(Windows 98/ME kasutajad: Avage Start menüü > Run. Sisestage Command. 
Sisestage winipcfg. Uue IP -aadressi saamiseks vajutage Release and Renew 
nupule. 
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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 
 
 
 
 
 

Pilt 7.21: Start menüü 
 
 
 
 
Topeltkliki Network Connections ikoonil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.22: Network Connections 
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Paremkliki Local Area Network ikoonil 
 
Vali Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.23: Local Area Network 
 
 
 
Vali Internet Protocol (TCP/IP) 
 
Vajuta Properties nupule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.24: LAN Properties 
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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 s isestad DNS server i  aadressi ,  pead s isestama ka põhigateway aadressi )  

 
DNS-serveri aadressi saad oma interneti teenusepakkujalt 
 

 
Pilt 7.25: Internet Protocol (TCP/IP) Properties 

 
Vajuta OK nupule 
Püsiv IP-aadress on sisestatud 
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Raadiovõrguga ühinemine Windows XP abil 
 
Raadiovõrguga ühinemiseks kontrolli, et 
TEW-310APB 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 
 
 
 
 

Pilt 7.26: Wireless Network Connection Properties 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.27: TCP/IP Properties 
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Raadiovõrguga ühinemine Windows XP abil kasutades püsivat IP-aadressiga 
 
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 
 

Pilt 7.28: püsiv IP-aadress 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.29: TCP/IP settings 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.30: TCP/IP settings 
 
 
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 
 

Pilt 7.31: püsiv IP-aadress 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.32: TCP/IP Settings 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 7.33: TCP/IP properties 
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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 
 
 
 
 
 

Pilt 7.34: püsiv IP-aadress 
 
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. 

Pilt 7.35: DOS prompt 
Vajuta OK nupule 
 
 
Windows ME ja  98  puhu l : 

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. 

Pilt 7.36: DOS prompt 



 43

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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8. Tehniline kirjeldus 
Standardid: 

• I E E E  8 0 2 . 1 1 b  

• I E E E  8 0 2 . 3  

• I E E E  8 0 2 . 3 u 

Pordid: 
• ( 1 )  1 0 / 1 0 0 B a s e -T  E t h e r n e t ,  R J- 4 5  ( U T P ) 

• ( 1 )  T o i d e  5 V  D C ,  2 , 0 A 

Haldus 
• V õ r g u p õ h i n e  J a v a S c r i p t i  t o e g a  b r a u s e r 

 

Sagedusala 
• 2 ,4  - 2 , 4 8 3 5 ,  D i r e c t  S e q u e n c e  S p r e a d  S p e c t r u m  ( D S S S ) 

 

Raadiovõrgu kiirused (Mbps: kanal) 
• 2 2 : P B C C 

• 1 1 : P B C C / C C K  

• 5 , 5 : P B C C / C C K  

• 2 : B a r k e r 

• 1 : B a r k e r 

 

Andmeturve 
• 6 4 / 1 2 8 / 2 5 6- b i t i ne  RC4  

• J u u r d e p ä ä s u õ i g u s e d 

 

Indikaatorid 
• T o i d e 

• L i n k 

• T X / R X  

 

Antenni tüüp 
• Dive rs i t y  

 

Leviala 
• S i s e r u u m i d e s :  k u n i  1 0 0  m e e t r i t 

• V ä l i s t i n g i m u s t e s :  K u n i  4 0 0  m e e t r i t 

 

Mõõtmed 
• 1 4 0  x  1 1 3  x  3 8  m m  ( v o l d i t u d  a n t e n n i g a ) 

• 1 4 0  x  1 1 3  x  1 0 8  m m  ( l a h t i s e  a n t e n n i g a ) 

 

Kaal 
• 2 1 3  g r a m m i 

 

Temperatuur 
• T ö ö :  -1 0 C  - 5 5 C 

• Lao :  - 2 0 C  - 6 5 C 

 

Õhuniiskus 
• 5 %  - 9 5 %  ,  m i t t e k o n d e n s e e r u v 

 

Vastavus normidele 
• F C C  o s a  1 5  

• U L  1 9 5 0 -3  


