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Peatükk 1. Sissejuhatus 
See peatükk annab ülevaate TEW-431BRP võimalustest ja omadustest 
 
Õnnitleme sind TEW-431BRP ostmise puhul. TEW-431BRP on multifunktsionaalne seade, mis 
pakub järgmisi teenuseid: 
• Interneti püsiühenduse jagamine kõigi LAN kasutajate vahel 
• 4 pordiga switch 10BaseT või 100BaseT ühenduste jaoks 

 
Pilt 1: TEW-431BRP 

TEW-431BRP võimalused 
TEW-431BRP on hoolikalt kavandatud pakkuma keerukaid teenuseid ja ühendab endas mitmed 
erinevad võimalusi, on aga samas lihtne kasutada. 

Internetiühenduse võimalused 
• Jagatud internetiühendus 

Kõik LAN-i või WLAN-i kasutajad pääsevad läbi TEW-431BRF-i internetti, kasutades ainult 
ühte välist IP-aadressi. Kohalikud (reserveeritud) IP-aadressid peidetakse väliste kontaktide eest. 
Seda protsessi nimetatakse NAT (Võrguaadressi transleerimine) 

• DSL ja kaabelmodemi toetus 
TEW-431BRP-l on 10/100BASET Ethernet port ühendamiseks DSL või kaabelmodemiga. 
Toetatud on kõik DSL ja kaabelmodemid. Lisatud on ka SingTel RAS ja Big Pond (Austraalia) 
toetus. 

• PPPoE, PPTP, SingTel RAS ja Telsra Big Pond toetus 
Interneti (WAN) pordil on toetatud PPPoE (PPP üle Etherneti), PPTP (Sõlmest-sõlmeni 
tunneldusprotokoll), SingTel RAS ja Telsra Big Pond (Austraalia), lisaks ka otseühendus-tüüpi 
protokollid. 
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• Püsiv või dünaamiline IP-aadress 
Interneti (WAN) pordil toetab TEW-431BRP nii dünaamilist IP-aadressi (IP-aadress eraldatakse 
uue ühenduse korral uuesti) kui staatilist IP-aadressi 

Internetivõimalused edasijõudnutele 
• Rakenduste toetus 

Toetab internetirakendusi, mida on enamasti keerukas tulemüüri tagant kasutada, nagu 
interaktiivsed mängud, internetitelefoni- ja konverentsirakendused. 

• Spetsiaalsed internetirakendused 
Rakendused, mis kasutavad ebastandardseid porte või ühendusi, blokeeritakse tavaliselt 
tulemüüri poolt. Et nende kasutamine oleks võimalik, saab määrata ja seadistada selliseid 
rakendusi. 

• Virtuaalserverid 
See võimalus lubab internetikasutajatel pääseda ligi internetiserveritele sinu LAN-s. Teenuse 
seadistamine käib kiirelt ja lihtsalt. 

• DMZ. Üks (1) PC kohalikus LAN-s võib olla seadistatud kahepoolseks piiramatuks suhtluseks 
serverite või kasutajatega internetis. See annab võimaluse kasutada programme, mis ei ühildu 
tulemüüridega. 

• URL filter 
Kasuta URL filtrit LAN kasutajate juurdepääsu blokeerimiseks sobimatutele veebilehtedele 

• Interneti kasutuslogi 
Vaata, milliseid internetiühendusi on loodud 

• Läbiva VPN-i toetus 
PC-d, mis kasutavad VPN (Virtuaalne privaatvõrk) tarkvara PPTP, L2TP või IPSec 
protokollidega, on koheselt toetatud – mingit seadistamist vaja ei ole. 

Raadiovõrgu võimalused 
• Standarditega ühilduv 

TEW-431BRP ühildub IEEE202.11g (DSSS) raadiovõrguspetsifikatsioonidega 
• Toetab nii 802.11b kui 802.11b raadiovõrgu tööjaamu 

802.11g standard pakub tagasiühilduvust 802.11b standardiga, et kasutada saaks korraga nii 
802.11b kui 802.11g raadiovõrgu tööjaamu 

• Kiirused kuni 54Mbps 
Toetatud on kõik kiirused kuni 802.11g maksimumkiiruseni 54Mbps 

• WEP toetus 
Toetab WEP-i (Wired Eqivalent Privacy). Toetatud on 64- ja 128-bitised võtmed. 

• Raadiovõrgu MAC juurdepääsukontroll 
Raadiovõrgu juurdepääsukontrolli võimalus jälgib raadiovõrgu tööjaamade MAC-aadresse 
(riistvara aadress), et sinu LAN-i saaksid kasutada ainult usaldatud kliendid. 

• Lihtne seadistus 
Kui tehaseseadistused ei sobi, on nende vahetamine lihtne ja kiire 
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LAN võimalused 
• 4 pordiga switch 

TEW-431-BRP-sse on ehitatud sisse 4 pordiga 10/100BaseT switch, mis teeb LAN-i laiendamise 
lihtsaks. 

• DHCP serveri toetus 
Dünaamiline hostiseadistusprotokoll jagab PC-dele ja teistele seadmetele päringu peale IP-
aadresse. TEW-431BRP võib töötada DHCP serverina kohalikus LAN-s ja WLAN-s. 

• Mitme segmendiga LAN-i toetus 
Kasutades RIP (Ruutimisinfo protokoll) protokolli ja sisseehitatud staatilist ruutimistabelit, toetab 
TEW-431BRP mitme segmendiga LAN-e 

Seadistamine ja haldamine 
• Lihtne seadistamine 

Kasuta seadistamiseks veebibrauserit suvalisest punktist LAN-s või WLAN-s 
• Seadistusfaili üles/allalaadimine 

Salvesta (lae alla) TEW-431BRP-st seadistusandmed oma PC-sse ja taasta (lae üles) eelnevalt 
salvestatud seadistused TEW-431BRP-s. 

• Kaughaldus 
TEW-431BRP-a võib hallata suvalisest PC-st LAN-s. Kui internetiühendus on aktiivne, siis ka 
(soovi korral) internetiaadressidelt. 

• Võrgudiagnostika 
TEW-431BRP abil saad sooritada pingi või DNS nimepäringut 

• UPnP toetus 
UPnP (Universaalne PNP) võimaldab TEW-431BRP automaatset tuvastamist ja seadistamist. 
UPnP-d toetavad Windows ME, XP ja hilisemad. 

Turvaseadistused 
• Parooliga kaitstud seadistusaken 

Seadistusaken on kaitstud valikuliselt parooliga, et hoida soovimatuid isikuid seadistusi 
muutmast. 

• Raadiovõrgu turvalisus 
Toetatud on WEP (Wired Equivalent Privacy) ja samuti ka raadiovõrgu juurdepääsukontroll, et 
hoida volitamata tööjaamu LAN-le ligi pääsemast. 

• NAT kaitse 
NAT-i (Võrguaadressi transleerimine) loomuliku lisaefektina, mis tuleb ühe IP-aadressi 
jagamisest kõigi LAN-i kasutajate vahel, on kõigi LAN kasutajate asukoht ja olemasolu varjatud. 
Välisele vaatlejale ei paista kogu võrk vaid ainult üks seade – TEW-431BRP 

• Seisunditeadlik tulemüür 
Kõiki sissetulevaid andmepakette jälgitakse ja serverpäringud filtreeritakse välja, et kaitsta sinu 
võrku välisvõrgust lähtuvate pahatahtlike rünnakute eest. 

• DoS ründe kaitse 
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DoS (Teenuse tõkestamine) rünnakud ujutavad su internetiühenduse üle vigaste pakettide ja 
päringutega, kasutades selleks niivõrd suurt osa ühenduse mahust ja võimsusest, et ühendus 
internetiga muutub kättesaamatuks. TEW-431BRP-sse on ehitatud sisse DoS vastane kaitse. 

Pakendi sisu 
Pakendis peaksid olema järgnevad asjad: 
• TEW-431BRP seade 
• Lühike paigaldusjuhend 
• CD-plaat elektroonilise käsiraamatuga 
• Vooluadapter 
Kui mõni ülal loetletud asjadest on puudu või vigane, võta palun koheselt ühendust kohaliku 
edasimüüjaga. 

Füüsilised komponendid 

 LED-indikaatorid esipaneelil 

 
Pilt 2: Esipaneel 
 

Power Sees: toide on sees 
Väljas: toide on väljas 

Status Sees: viga 
Väljas: Normaalne töö 
Vilgub: See LED vilgub seadme käivitumisel ja 
püsivara uuendamisel 

 

LAN LED-id Iga pordi kohta on kaks LED-i 

Link/Act Sees: Vastav LAN port (hubis) on aktiivne 
Väljas: Vastaval LAN pordil (hubis) pole 
ühendust 
Vilgub: Vastava LAN pordi (hubis) kaudu 
edastatakse või võetakse vastu andmeid 

100 

Sees: Vastav LAN port (hubis) on 100BaseT 
ühenduses 
Väljas: Vastav LAN port (hubis) on 10BaseT 
ühenduses või ühendus puudub 
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WAN LED Sees: WAN (interneti) porti ühendatud 
modemiga on loodud ühendus 
Väljas: Ühendust modemiga ei ole 
Vilgub: WAN pordi kaudu edastatakse või 
võetakse vastu andmeid 

 

Raadiovõrgu LED Sees: Raadiovõrk töötab. Raadiovõrgu 
accesspoint on kasutamiseks valmis 
Väljas: Raadiovõrgu ühendust ei ole 
Vilgub: Raadiovõrgu kaudu edastatakse või 
võetakse vastu andmeid. Andmete hulka 
kuuluvad nii võrguliiklus kui kasutajate andmed.

 

 Tagapaneel 

 
Pilt 3: Tagapaneel 
 
Toitepistik  Ühenda siia komplektis olev vooluadapter 
10/100BaseT LAN pordid Kasuta oma PC-de nendesse portidesse ühendamiseks tavalisi LAN 
kaableid (RJ-45). 

Iga LAN port TEW-431BRP-l töötab vajadusel „uplink“ pordina. Ühenda 
lihtsalt suvaline port tavalise LAN kaabli abil teise hubi mõne tavalise 
pordiga. 

WAN port (10/100BaseT) Ühenda siia oma DSL või kaabelmodem. Kui modemiga oli kaasas 
kaabel, kasuta seda. Vastasel juhul kasuta tavalist LAN kaablit 

Reset nupp Sellel nupul on kaks (2) funktsiooni: 
• Taaskäivitus: Kui nuppu vajutada ja lahti lasta, taaskäivitub TEW-431BRP 
• Andmete kustutamine: Seda nuppu saab kasutada ka kõigi andmete 

kustutamiseks ja seadistuste taastamiseks tehaseväärtustel. 
Kõigi andmete kustutamiseks ja seadistuste taastamiseks tehaseväärtustel: 
1. Lülita seade välja 
2. Hoia väljalülitamise ajal all Reset nuppu 
3. Hoia Reset nuppu all kuni punane LED on kaks korda vilkunud 
4. Vabasta Reset nupp. TEW-431BRP kasutab nüüd tehaseseadistusi. 
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Peatükk 2 Paigaldamine 
See peatükk kirjeldab TEW-431BRP füüsilist paigaldamist 

Eeltingimused 
• Võrgukaablid: kasuta tavalisi 10/100BaseT kaableid (UTP) RJ45 pistikutega 
• Kõigile PC-dele peab olema paigaldatud TCP/IP protokolli toetus 
• Internetiühenduse jaoks on vajalik konto ISP juures ja kas DSL või kaabelmodem (WAN pordi 

kasutamiseks) 
• Raadiovõrgu accesspoindi kasutamiseks peavad kõik raadioseadmed ühilduma IEEE802.11g 

spetsifikatsiooniga 

Protsess 

 
Pilt 4: paigaldamine 
 
1. Vali paigaldamiseks sobiv koht 

Vali kohtvõrgus sobiv koht, kuhu paigaldada TEW-431BRP. Veendu, et TEW-431BRP ja 
DSL/kaabelmodem on välja lülitatud. 
Märkus: Parima levi ja jõudluse saavutamiseks tuleks TEW-431BRP paigutada kesksele kohale 
võimalikult väheste takistustega TEW-431BRP ja PC-de vahel. 
Samuti, kasutades mitut accesspointi, peaksid kõrvutiasuvad accesspoindid kasutama eraldi 
kanaleid. 

2. Ühenda LAN kaablid 
• Kasuta PC-de ühendamiseks TEW-431BRP switchi külge tavalisi LAN kaableid. Korraga 

võib kasutada nii 10BaseT kui 100BaseT ühendusi. 
• Vajadusel võid ühendada suvalise LAN pordi teise hubiga. TEW-431BRP iga LAN port 

töötab vajadusel „uplink“ pordina. Ühenda lihtsalt tavalise LAN kaabli abil suvaline 
LAN port teise hubi tavalise pordiga. 

3. Ühenda WAN kaabel 
Ühenda DSL või kaabelmodem TEW-431BRP WAN pordiga. Kasuta DSL/kaabelmodemiga 
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komplektis olnud kaablit. Kui kaablit kaasas ei olnud, kasuta tavalist kaablit. 
4. Lülita sisse 

• Lülita sisse DSL või kaabelmodem 
• Ühenda komplektis olev toiteadapter TEW-431BRP-ga ja lülita seade sisse. Kasuta ainult 

kaasas olevat adapterit. Muude adapterite kasutamine võib põhjustada riistvara 
kahjustusi. 

5. Kontrolli LED-indikaatoreid 
• Power indikaator peaks olema sees 
• Status indikaator peaks vilkuma, seejärel välja lülituma. Kui indikaator jääb põlema, on 

tegemist riistvaralise veaga. 
• Iga LAN porti ühendatud PC puhul peaks vastava pordi LAN Link/Act indikaator olema 

sees (eeldusel, et ka PC on sisse lülitatud) 
• WAN indikaator peaks olema sees 
• WLAN indikaator peaks olema sees 
Lisainfot LED-indikaatorite kohta leiad esimese peatüki jaotusest „LED-indikaatorid 
esipaneelil“. 
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Peatükk 3 Seadistamine 
See peatükk kirjeldab TEW-431BRP seadistamise üksikasju 

Ülevaade 
See peatükk kirjeldab järgnevaid seadistusi: 
• Internetiühendus 
• LAN-i seadistamine 
• Raadiovõrgu seadistamine 
• Parooli määramine seadistuste kaitseks 
Seadistamist võivad vajada ka PC-d sinu LAN-s. Täpsemalt loe peatükist 4 „PC seadistamine“ 
Sõltuvalt TEW-431BRP võimalustest, mida soovid kasutada, võib olla vaja muuta ka teisi 
seadistusi. Kasuta vajaliku funktsiooni juhise leidmiseks allolevat tabelit: 

Et teha seda: Vaata peatükki: 

Seadistada PC-sid LAN-s Peatükk 4: PC seadistamine 

Kontrollida TEW-431BRP tööd ja staatust Peatükk 5: Töö ja staatus 

Kasutada mõnda järgnevatest 
internetiseadistustest edasijõudnutele: 
• Seadistused edasijõudnutele 
• Dünaamiline DNS 
• MAC-aadress 
• Virtuaalserverid 

Peatükk 6: Interneti võimalused 

Seadistada mõnda järgnevatest: 
• Juurdepääsukontroll 
• Kaughaldus 
• PC andmebaas 
• Püsivara uuendamine 
• Valikud 
• Turvalisus 
• Logid 
• Ruutimine 

Peatükk 7: Muud võimalused ja seadistused 
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Seadistusprogramm 
TEW-431BRP-s on sisseehitatud HTTP server. See võimaldab seadmega ühendust luua ja seda 
seadistada oma veebibrauseri abil. Sinu brauser peab toetama JavaScripti. 
Seadistusprogrammi on testitud järgnevate brauseritega: 
• Netscape v4.08 ja hilisemad 
• Internet Explorer v4 ja hilisemad 

Ettevalmistamine 
Enne kui proovid TEW431BRP-d seadistada, veendu, et: 
• Sinu PC saab füüsiliselt ühendust TEW-431BRP-ga. PC ja TEW-431BRP peavad olema 

otseühenduses (kasutades TEW-431BRP LAN porte samas LAN segmendis). 
• TEW-431BRP on paigaldatud ja sisse lülitatud 
• Kui TEW-431BRP tehaseseadistustel IP-aadress (192.168.0.1) on juba kasutusel mõne teise 

seadme poolt, tuleb teine seade välja lülitada seniks kuni TEW-431BRP-le on seadistamise 
käigus  eraldatud uus IP-aadress. 

Kasutades UPnP-d 
Kui sinu Windows-süsteem toetab UPnP-d, ilmub süsteemisalve TEW-431BRP tähistav ikoon, 
näidates, et on leitud uus võrguseade ja pakkudes sulle võimalust luua uus viide vastavastatud 
seadmele sinu töölauale. 
• Kui sa kavatsed muuta TEW-431BRP IP-aadressi, võid nõustuda viite loomisega 
• Sõltumata sellest, kas nõustud viite loomisega või mitte, leiad sa alati UPnP seadmed „My 

Network Places“ aknas (varasema nimega „Network Neighborhood“) 
• Seadistuste käivitamiseks topeltkliki TEW-431BRP ikooni (kas töölaual või „My Network 

Places“ aknas). Seadistusprotsessi üksikasjade kohta loe lähemalt järgnevast jaotusest 
„Seadistusviisard“. 

Kasutades veebibrauserit 
PC-st ühenduse loomiseks TEW-431BRP-ga: 
• Peale TEW-431BRP paigaldamist LAN-i, käivita oma PC. Kui PC juba töötab, taaskäivita ta. 
• Ava oma veebibrauser 
• Sisesta aadressiväljale „http://“ ja TEW-431BRP-e IP-aadress, nagu on kujutatud järgnevas 

näites, mis kasutab TEW-431BRP IP-aadressi tehaseseadistustel: 
http://192.168.0.1 
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 Kui sul ei õnnestu ühendust luua 
Kui TEW-431BRP ei vasta, kontrolli järgnevat: 
• TEW-431BRP on õieti paigaldatud, on sisse lülitatud ja LAN ühendus töötab. 

Sa saad ühendust kontrollida ping käsu abil: 
• Ava MS-DOS aken või käsurida 
• Sisesta käsk: ping 192.168.0.1 

Kui vastuseid ei saadud, siis kas ühendus ei tööta või sinu PC IP-aadress ei 
ühildu TEW-431BRP IP-aadressiga (vaata järgmist punkti) 

• Kui sinu PC kasutab staatilist IP-aadressi, peab ta aadress ühildumiseks TEW-
431BRP tehaseseadistustel IP-aadressiga 192.168.0.1 jääma vahemikku 
192.168.0.2 kuni 192.168.0.254. Samuti peab võrgumaskiks olema määratud 
255.255.255.0. Loe PC TCP/IP seadistuste kontrollimisest lähemalt peatükist 
4 „PC seadistamine“ 

• Veendu, et sinu PC ja TEW-431BRP on samas võrgusegmendis (kui sul ei ole 
ruuterit, siis see nii on) 

• Veendu, et kasutad kaabel-LAN-i liidest. Raadiovõrgu liidest saab kasutada 
vaid siis kui tema seadistus vastab sinu PC raadiovõrgu seadistustele 
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Seadistusviisard 
Esimene kord kui sa TEW-431BRP-ga ühendust võtad, käivitub automaatselt seadistusviisard 
(Viisard käivitub ka siis kui on taastatud TEW-431BRP tehaseseadistused) 
1. Järgi viisardis toodud juhiseid ükshaaval kuni lõpuni 

• Sa pead teadma, mis tüüpi internetiühenduse teenust sinu ISP pakub. Tutvus ISP poolt 
saadud materjalidega. 

• Allpool tabelis on seletatud lahti tavalisemad ühenduse tüübid. 
2. Viisardi viimases aknas käivita test ja kontrolli, kas internetiühendus on võimalik luua. 
3. Kui ühendustest ebaõnnestus: 

• Kontrolli andmeid, DSL/kaabelmodemit ja kõiki ühendusi 
• Veendu, et oled kõik andmed õieti sisestanud 
• Kui ISP on kaabelmodemi kasutamise puhul salvestanud sinu PC MAC-aadressi, siis 

käivita viisard ja vajuta MAC aadressi PC-st TEW-431BRP-sse kopeerimiseks „Cable 
Modem“ aknas „Clone MAC address“ nupule. 

Tavalised ühenduse tüübid 
Kaabelmodemid 

Tüüp Kirjeldus Vajalikud andmed ISP-lt 

Dünaamiline IP-aadress Ühenduse loomisel ISP-ga 
eraldatakse IP-aadress sulle 
automaatselt 

Tavaliselt ei ole vaja midagi 
Osad ISP-d võivad nõuda, et 
kasutaksid kindlat hosti- või 
domeeninime või kindlat MAC-
aadressi (füüsilist aadressi) 

Staatiline (püsiv) IP-
aadress 

ISP eraldab sulle püsiva IP-
aadressi 

Sinule eraldatud IP-aadress, 
võrgumask ja (kui on) gateway ja 
DNS-i aadressid 
Osad ISP-d võivad nõuda, et 
kasutaksid kindlat hosti- või 
domeeninime või kindlat MAC-
aadressi (füüsilist aadressi) 

 
DSL modemid 

Tüüp Kirjeldus Vajalikud andmed ISP-lt 

Dünaamiline IP-aadress Ühenduse loomisel ISP-ga 
eraldatakse IP-aadress sulle 
automaatselt 

Mitte midagi 

Staatiline (püsiv) IP-
aadress 

ISP eraldab sulle püsiva IP-
aadressi 

Sinule eraldatud IP-aadress, 
võrgumask ja (kui on) gateway ja 
DNS-i aadressid 
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Tüüp Kirjeldus Vajalikud andmed ISP-lt 

PPPoE Ühendus ISP-ga luuakse ainult 
siis kui seda parajasti vaja on. IP-
aadress eraldatakse tavaliselt 
automaatselt 

Kasutajatunnus ja parool 

PPTP Kasutusel peamiselt Euroopas 
Ühendus ISP-ga luuakse ainult 
siis kui seda parajasti vaja on. IP-
aadress eraldatakse tavaliselt 
automaatselt kuid võib olla ka 
staatiline (püsiv) 

• PPTP Serveri IP-aadress 
• Kasutajatunnus ja parool 
• Staatilise (püsiva) IP-aadressi 

puhul sulle eraldatud IP-aadress 

 
Muud modemid (näiteks lairiba raadiomodemid) 

Tüüp Kirjeldus Vajalikud andmed ISP-lt 

Dünaamiline IP-aadress Ühenduse loomisel ISP-ga 
eraldatakse IP-aadress sulle 
automaatselt 

Tavaliselt ei ole vaja midagi 
Osad ISP-d võivad nõuda, et 
kasutaksid kindlat hosti- või 
domeeninime või kindlat MAC-
aadressi (füüsilist aadressi) 

Staatiline (püsiv) IP-
aadress 

ISP eraldab sulle püsiva IP-aadressi Sinule eraldatud IP-aadress, 
võrgumask ja (kui on) gateway 
ja DNS-i aadressid 

 

Big Pond Cable (Austraalia) 
Selle ühendusviisi jaoks on vaja järgnevaid andmeid: 
• Kasutajatunnust 
• Parooli 
• Big Pond serveri IP-aadressi 
 

SingTel RAS 
Selle ühendusviisi jaoks on vaja järgnevaid andmeid: 
• Kasutajatunnust 
• Parooli 
• RAS paketti 
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Avaaken 
Peale seadistusviisardi läbimist või sulgemist jõuad avaaknasse. Kui sa edaspidi ruuteriga ühendust 
võtad, näed samuti seda akent. Allpool on kujutatud näidisakent: 

 
Pilt 5: avaaken 
 

Liikumine ja andmete sisestamine 
• Liikumiseks kasuta menüüriba akna üleservas ja brauseri „Back“ nuppu 
• Akna vahetamisel ilma „Save“ nupule vajutamata ei salvesta muudatusi, mida võisid teha. Sa 

pead enne akna vahetamist muutused salvestama, vastasel juhul uued andmed kaovad. 
 

Märkus: Igas aknas näitab „Help“ nupp selle akna abiteksti. 
Igast aknast pääsed ligi kõikide abitekstide nimekirjale (abitekstide sisukord 
 

LAN aken 
LAN aknasse jõuad LAN lingi abil põhimenüüs. Allpool on kujutatud näidisakent: 
 

 
Pilt 6: LAN aken 
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LAN akna andmed 

TCP/IP 

IP-aadress TEW-431BRP IP-aadress kohaliku LAN-i poolt vaadatuna. Kui aadress juba 
kohalikus LAN-s kasutusel ei ole või LAN ei kasuta teist aadresside 
vahemikku, kasuta tehaseväärtust. Teisel juhul sisesta vaba IP-aadress oma 
LAN-i vahemikust. 

Subnet Mask Tavaliste väikeste (klass C) võrkude puhul on vaikeväärtuseks 255.255.255.0. 
Teiste võrkude puhul kasuta vastava LAN segmendi subnet maski, kuhu 
TEW-431BRP ühendatud on (sama väärtust, mis selle LAN-i segmendi PC-
del) 

DHCP Server • Kui see on sisse lülitatud, eraldab TEW-431BRP LAN-i PC-dele (DHCP 
klientidele) nende käivitudes IP-aadressid. Tehaseväärtustel on valik sisse 
lülitatud (soovituslik väärtus) 

• Kui sa juba kasutad DHCP serverit, tuleb see valik välja lülitada ja 
praegune server tuleb seadistada ümber käsitlema TEW-431BRP-d põhi 
gatewayna. Lisainfot loe järgnevatest jaotustest. 

• Start IP Address ja Finish IP Address väljad määravad DHCP serveri 
kasutatavad vahemikud IP-aadresside eraldamiseks DHCP klientidele. See 
vahemik määrab ka toetatud DHCP klientide arvu. 

DHCP kasutamisest loe lähemalt järgmisest jaotusest. 

Nupud 

Save Salvestab aknas olevad andmed 

Cancel Cancel nupp kaotab kõik andmed, mis sa oled sisestanud ja laeb lehekülje 
TEW-431BRP-st uuesti 

DHCP 

Mis ülesanne on DHCP-l 
DHCP (Dünaamiline Hostiseadistusprotokoll) eraldab DHCP kliendile (PC või seade) kehtiva IP-
aadressi. 
• Klientpäring tehakse kui klientseade käivitub 
• DHCP server eraldab kliendile lisaks IP-aadressile ka gateway ja DNS-aadressid 
• TEW-431BRP võib töötada DHCP serverina 
• Windows 95/98/ME/2000/XP ja teised mitteserverversioonid Windowsist töötavad DHCP 

kliendina. See on Windowsi TCP/IP seadistuste vaikeväärtus. Windows kasutab „DHCP kliendi“ 
asemel mõistet „Obtain an IP Address automatically“. 

• Samas LAN segmendis ei tohi olla kahte (2) või rohkemat DHCP serverit. Kui su LAN-s 
puuduvad teised ruuterid, tähendab see, et seal võib olla vaid üks (1) DHCP server. 

TEW-431BRP kasutamine DHCP serverina 
See on tehaseseadistus. DHCP serveri seadistused leiad LAN aknast. Siit aknast saada sa: 
• TEW-431BRP DHCP serveri funktsiooni sisse või välja lülitada 
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• Määrata IP-aadresside vahemiku, kust DHCP serveri poolt PC-dele IP-aadresse eraldatakse 
 

Märkus: Sa võid määrata mõnele seadmele püsiva IP-aadressi ka DHCP serverit 
kasutades tingimusel, et püsiv IP-aadress ei kuulu DHCP serveri poolt kasutatavasse 
vahemikku 

Teise DHCP serveri kasutamine 
Sa võid igas LAN-i segmendis kasutada vaid ühte DHCP serverit. Kui sa soovid kasutada teist 
DHCP serverit TEW-431BRP asemel, järgi järgmisi juhiseid: 
1. Lülita TEW-431BRP DHCP serveri funktsioon välja. Selle seadistuse leiad LAN aknast. 
2. Seadista DHCP server eraldama TEW-431BRP-e IP-aadressi põhi gateway aadressina. 

PC-de seadistamine DHCP kasutamiseks 
Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP-s on see tehaseseadistus. 
Loe palun nende seadistuste kontrollimiseks ka peatükki 4 – „PC seadistamine“ 

Raadiovõrgu aken 
TEW-431BRP seadistused peavad vastama teiste raadiovõrgu tööjaamade seadistustele 
Peale meeles, et TEW-431BRP võtab automaatselt vastu nii 802.11b kui 802.11g ühendusi ja selle 
võimaluse jaoks ei ole vaja täiendavat seadistamist. 
TEW-431BRP raadiovõrgu accesspoindi tehaseseadistuste muutmiseks kasuta „Wireless“ linki 
põhimenüüs, et avada „Wireless“ aken. Allpool on kujutatud näidisakent. 

 
Pilt 7: Raadiovõrgu aken 
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Raadiovõrgu akna andmed 

Identification 

Regulatory Domain 
(Regulatsioonipiirkond) 

Selle seadme kasutamine väljaspool regulatsioonipiirkonda on 
keelatud 

Station Name  
(Tööjaama nimi) 

Sinu PC-s võivad osad raadiovõrgu staatusaknad näidata seda 
nime kasutatava accesspoindi nimena. 

SSID (ESSID) • Kui sa kasutad ESS-i (Laiendatud teenusekomplekt; mitme 
accesspoindiga), siis kutsutakse seda ESSID (Laiendatud 
teenusekomplekti identifikaator) 

• Suhtlemiseks peaksid kõik raadiovõrgu tööjaamad kasutama 
sama SSID/ESSID väärtust 

Options 

Channel No. • Vali kanal, mida soovid raadiovõrgus kasutada 
• Kui võrgus esineb häireid (millele viitavad katkenud 

ühendused ja/või andmete aeglane liikumine), võib olla vaja 
katsetada teiste kanalitega, et leida sobivam 

WEP data encryption • WEP (Wired Equivalent Privacy) staatus on kas „Enabled“ 
(sees) või „Disabled“ (väljas), sõltuvalt sellest, kas WEP-i 
kasutatakse. Kui see on sees, krüpteeritakse andmed enne 
edastamist, muutes liikluse turvalisemaks. 

• WEP-i alamakna avamiseks ja WEP seadistuste vaatamiseks 
või muutmiseks vajuta „Configure WEP“ nupule. 

Access Point 

Allow LAN access by... • All Wireless Stations – kõik raadiovõrgu tööjaamad saavad 
kasutada accesspointi sinu LAN-ga suhtlemiseks 

• Selected Wireless stations only – Ainult valitud raadiovõrgu 
tööjaamad saavad LAN-ga suhelda. Vajalike raadiovõrgu 
tööjaamade valimiseks vajuta Select Stations“ nupule 

Allow Internet access by... • All Wireless Stations – kõik raadiovõrgu tööjaamad saavad 
kasutada accesspointi suhtlemiseks internetiga. 

• Selected Wireless stations only – Ainult valitud raadiovõrgu 
tööjaamad saavad accesspoindi abil internetiga suhelda. 
Vajalike raadiovõrgu tööjaamade määramiseks vajuta Select 
Stations“ nupule 

Nupud 

Configure WEP WEP alamakna avamiseks vajuta sellele nupule. Loe lähemalt 
järgnevast jaotusest 

Select Stations Vajalike PC-de valimiseks vajuta sellele nupule 
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Save Salvesta aknas olevad andmed 

Cancel „Cancel“ nupp kaotab kõik andmed, mis sa oled viimasest 
„Save“ nupule vajutamisest saadik sisestanud 

WEP aken 
See aken avaneb vajutades „Configure WEP“ nupule „Wireless“ aknas 

 
Pilt 8: WEP aken
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WEP akna andmed 

WEP Data Encryption 

WEP Data Encryption Vali seadistus, mis sobib teiste raadiovõrgu tööjaamadega: 
• Disabled – andmeid ei krüpteerita enne edastamist 
• 64 bit – andmeid krüpteeritakse enne edastamist, kasutades 

põhivõtit. Sa pead sisestama vähemalt põhivõtme. 64-bitise 
krüpteerimise jaoks on võtme suuruseks 5 tähemärki (ASCII) või 10 
tähemärki hexis (0-9 ja A-F) 

• 128 bit - andmeid krüpteeritakse enne edastamist, kasutades 
põhivõtit. Sa pead sisestama vähemalt põhivõtme. 128-bitise 
krüpteerimise jaoks on võtme suuruseks 13 tähemärki (ASCII) või 
26 tähemärki hexis (0-9 ja A-F) 

Authentication Type Tavaliselt peaks see jääma tehaseväärtusele „Automatic“. Kui valitud 
on „Open System“ või „Shared Key“, veendu, et raadiovõrgu 
tööjaamad kasutavad sama seadistust. 

Key Input Vali kas „HEX“ või „ASCII“, sõltuvalt sisestusmeetodist (Kõiki 
võtmeid hoitakse HEX-s, ASCII-d kasutatakse ainult mugavuse jaoks)

Default Key Vali võti, mida soovid kasutada põhivõtmena. Edastatavaid andmeid 
krüpteeritakse alati põhivõtmega, teisi kasutatakse ainult 
dekrüpteerimiseks. 
Sa pead sisestama põhivõtme väärtuse. 

Key Value Sisesta väärtus või väärtused, mida soovid kasutada. Vajalik on 
„Default Key“, ülejäänud võtmed on valikulised. Teistel tööjaamadel 
peab olema sama võti. 

Passphrase Kui soovid, võid võtme otse sisestamise asemel luua selle paroolist. 
Sisesta sobiv paroolifraas ja vajuta „Generate Keys“ nupule. 
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Parooli aken 
Parooli aken võimaldab sul määrata ruuter-tulemüürile parooli. 

 
Pilt 9: parooli aken 
Kui sa oled eraldanud ruuter-tulemüürile parooli (ülalkujutatud parooliaknas), küsitakse sult 
ühenduse loomisel parooli, nagu on kujutatud allpool (kui parooli pole määratud, kujutatud dialoogi 
ei ilmu). 

 
Pilt 10: Parooli dialoog 
 
• Jäta „User Name“ väli tühjaks 
• Sisesta ruuter-tulemüüri parool, mille määrasid ülalkujutatud Parooli aknast. 
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Peatükk 4 PC seadistamine 
See peatükk kirjeldab sinu kohtvõrgu seadistamist TEW100-431BRP  kaudu internetiühenduse 
kasutamiseks ning püsiühenduse tellimist Interneti teenusepakkujalt. 

Tööjaamade TCP/IP võrgutööks ettevalmistamine 
TEW100-431BRP ruuter kasutab andmeedastusprotokolli/internetiprotokolli (TCP/IP) ning seadme 
kaudu interneti kasutamiseks peavad kõik kohtvõrgu tööjaamad toetama TCP/IP võrguprotokolli. 
Enamus operatsioonisüsteeme toetavad TCP/IP protokolli, kuid võivad vajada lisakomponentide 
paigaldamist. 
 

 Windows 95 ja hilisemad (sealhulgas Windows NT) toetab TCP/IP protokolli 
 Windows 3.1 ei toeta TCP/IP protokolli ja sa pead ostma kolmanda tootja lisatarkvara 
 MacOS 7 ja hilisemad toetavad TCP/IP protokolli 
 Kõik UNIX ja Linux variandid toetavad TCP/IP protokolli 

 
Lisatarkvara paigaldamiseks järgi operatsioonisüsteemi käsiraamatus toodud juhiseid. Kuigi 
Windows (alates 95-st) toetab TCP/IP protokolli, on vaja see eraldi aktiviseerida (lähemalt 
edaspidi). 
Igale arvutile sinu kohtvõrgus, sealhulgas TEW100-431BRP ruuterile, on vaja eraldada IP aadress. 
Samuti on vaja määrata arvutitele teised TCP/IP võrgutööks vajalikud parameetrid, nagu subnet 
mask, domeeni nimeserveri ning põhiruuteri aadress. Enamustel juhtudel peaksid määrama 
süsteemi automaatselt käivitumise ajal TCP/IP parameetreid DHCP protokolli abil ruuterist küsima. 
TEW100-431BRP ruuter on tehaseseadistuses ka DHCP server ning jagab käivitumisel 
automaatselt järgmisi TCP/IP parameetreid: 
 

• Arvutite IP aadressid: 192.168.0.2 – 192.168.0.254 
• Subnet mask: 255.255.255.0 
• Põhiruuter: 192.168.0.1 

 
Need aadressid on osa IETF-i määratud privaataadressidest ning mõeldud kasutamiseks eraldatud 
kohtvõrkudes. 

Windows 95/98/XP või uuema TCP/IP võrgutööks ettevalmistamine 
Peale kaabelduse, pead paigaldama ja seadistama kõigis kohtvõrgu arvutites ka TCP/IP tarkvara. 
Enne alustamist otsi üles oma Windowsi CD. Sul võib seda TCP/IP paigaldamise ajal vaja minna. 

 
Pilt 11 
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Microsoft Windows 95/98/XP või uuem võrgutööks ettevalmistamine 
1. Ava Start menüü, Settings alammenüü ning vali Control Panel 

 
2. Topeltkliki Network ikooni 

 
Avaneb Network aken, mis loetleb paigaldatud tarkvara, mille hulgas peab olema adapter, TCP/IP 
protokoll ning Client for Microsoft Networks. 
 
Kui sa vajad adapterit: 
 

a) Vajuta Add nupule 
 

b) Vali Adapter ning vajuta Add nupule 
 

c) Vali oma võrgukaardi tootja ning mudel ja vajuta OK nupule 
 
Kui sa vajad TCP/IP protokolli: 
 

a) Vajuta Add nupule 
 

b) Vali Protocol ning vajuta Add nupule 
 

c) Vali Microsoft 
 

Teiste võrgukomponentide eemaldamine adapteri, TCP/IP protokolli või Client for Microsoft Networks-i 
paigaldamiseks ei ole vajalik. 

 
d) Vali TCP/IP ja vajuta OK nupule 

 
Kui sa vajad Client for Microsoft Networks-i: 
 

1. Vajuta Add nupule 
 

2. Vali Client ja vajuta Add nupule 
 

3. Vali Microsoft 
 

4. Vali Client for Microsoft Networks ning vajuta OK nupule 
 

3. Taaskäivita muudatuste jõustumiseks arvuti 
 

TCP/IP parameetrite seadistamine 
 
Peale TCP/IP protokolli ja teiste vajalike komponentide paigaldamist pead andma kõigile arvutitele 
teatud informatsiooni nende endi ja teiste kohtvõrgus olevate arvutite kohta. Kõige lihtsam viis selle 
informatsiooni edastamiseks arvutitele on kasutada ruuteri sisseehitatud DHCP serverit. 
Kui sa kasutad DHCP serverit soovituslike algväärtustega, saad seadistada oma arvutid järgnevalt: 

1. Paigalda TCP/IP protokoll igale arvutile ning määra seadistamise viisiks DHCP (automaatne 
seadistamine) 
 

2. Ühenda kohtvõrgu seade ruuteriga 
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3. Taaskäivita ruuter ja oota kuni ta on käivitunud 
 

4. Taaskäivita iga arvuti 
 

Kui püsiühenduse paigaldamise käigus seadistas ISP hooldusinsener su arvuti või sa seadistasid 
selle ise vastavalt ISP juhenditele, võib olla vaja praeguste seadistuste kopeerimine TEW100-
431BRF  ruuterisse. 
 

TCP/IP seadistuste kontrollimine (Windows) 
 
Peale arvuti seadistamist ning taaskäivitamist saad kontrollita TCP/IP seadistusi järgnevalt: 

• Kasutades winipcfg.exe programmi Windows 95, 98 või Me operatsioonisüsteemis 
• Kasutades ipconfig.exe programmi Windows NT, Windows XP  ja 2000 professional 

operatsioonisüsteemides 
Arvuti TCP/IP seadistuste kontrollimiseks: 

1. Ava Start menüüst valik Run. Avaneb Run aken 
 

2. Sisesta cmd (NT, XP korral) või command ning vajuta OK 
 

3. Sisesta winipcfg ning vajuta OK nupule. Avaneb TCP/IP seadistuste aken, mis näitab 
muuhulgas ka IP aadressi, subnet maski ning põhiruuterit. 
 

4. Vali oma võrguadapter. Aken uueneb, et näidata väärtusi, mis peaksid ruuteri 
tehaseseadistuse puhul ühtima alltoodud väärtustega: 
 

• IP aadress on vahemikus 192.168.0.2 kuni 192.168.0.254 
• subnet mask on 255.255.255.0 
• põhiruuter on 192.168.0.1 

 

Macintoshi TCP/IP võrgutööks ettevalmistamine 
Alates MacOS versioonist 7 on TCP/IP protokoll operatsioonisüsteemi sisse ehitatud. Iga 
kohtvõrgus oleva Macintoshi puhul pead TCP/IP seadistamiseks üle DHCP järgmina alltoodud 
juhiseid: 
 
Ava Apple (Õunamenüü) menüüst Control Panel ning sealt TCP/IP. Avaneb TCP/IP 
kontrollpaneel. 

 

 
Pilt 12 

 
1. Vali Connect via menüüst Macintoshi võrgukaart (Ethernet) 

 



 26

2. Vali Configure menüüst valik Using DHCP server. DHCP Client ID välja võid 
tühjaks jätta. 
 

3. Sulge TCP/IP kontrollpaneel 
 

4. Korda iga Macintoshi puhul kohtvõrgus 
 

TCP/IP seadistuste kontrollimine (Macintosh) 
 
Peale Macintoshi TCP/IP parameetrite seadistamist võid parameetreid kontrollida, avades TCP/IP 
kontrollpaneeli. Vali Apple menüüst Control Panel ning seal TCP/IP. 
 

 
Pilt 13 

 
Paneelis on kirjas kasutatavad seadistused, mis peaksid ruuteri tehaseseadistuste puhul ühtima 
alltoodutega: 
 

• IP aadress on vahemikus 192.168.0.2 kuni 192.168.0.254 
• subnet mask on 255.255.255.0 
• põhiruuter on 192.168.0.1 

 
Kui väärtused ei ühti, võid proovida oma Macintoshi taaskäivitada või muuta Configure valikut 
muule väärtusele ja jälle tagasi. 
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Peatükk 5 Töö ja staatus 
See peatükk kirjeldab TEW-431BRP tööd ja staatuse aknaid 

Töö 
Kui TEW-431BRP ja PC-d on seadistatud, töötab süsteem automaatselt. 
Samas on mõningaid situatsioone, kus võib olla vaja täiendavaid internetiseadistusi. 
• Kasutades internetipõhiseid telekommunikatsiooniprogramme, võib olla vaja määrata PC, 

millele suunatakse sisenevad ühendused. Loe lähemalt peatükist 6 - „Interneti võimalused“. 
• TEW-431BRP sisseehitatud tulemüür võib blokeerida rakendused, mis kasutavad 

ebastandardseid porte või ühendusi. Selliseid rakendusi saad määrata kui spetsiaalrakendusi 
(Special Applications) ja lubada neil normaalselt töötada. Loe lähemalt peatükist 6 - „Interneti 
võimalused“. 

• Mõned ebastandardsed programmid võivad vajada DMZ võimaluse kasutamist. Loe lähemalt 
peatükist 6 - „Interneti võimalused“. 

Staatuse aken 
Selle akna avamiseks vali Status link peamenüüs 

 
Pilt 14: Staatuse aken 
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Staatuse akna andmed 

Internet 

Connection Method See kirjeldab praegust ühendusviisi, mille määrasid 
seadistusviisardis 

Broadband Modem See näitab ühenduse seisu modemiga 

Internet Connection Praegune ühenduse staatus: 
• Aktiivne (Active) 
• Kasutamata (Idle) 
• Teadmata (Unknown) 
• Ebaõnnestus (Failed) 
Kui ühenduses on viga, saad lisainfot vajutades  „Connection 
Details“ nupule 

Internet IP Address See IP-aadress eraldatakse ISP (Interneti teenusepakkuja) poolt 

Nupp „Connection Details“ Sellele nupule vajutades avaneb alamaken, kus näed detailset 
ülevaadet praegusest ühendusest. Sõltuvalt ühenduse tüübist 
võib olla saadaval ka logi. 

LAN 

IP Address TEW-431BRP IP-aadress 

Network Mask Ülaloleva IP-aadressi võrgumask (subnet mask) 

DHCP Server See näitab DHCP serveri funktsiooni staatust – kas sees 
(Enabled) või väljas (Disabled) 

System  

Device Name Näitab TEW-431BRP praegust nime 

Firmware version Näitab TEW-431BRP paigaldatud püsivara versiooni 

nupp „System Data“ Sellele nupule vajutades avaneb aken, mis kirjeldab kõiki 
süsteemiseadistusi ja detaile 

Nupud 

Connection Details Näitab praeguse internetiühenduse detaile. Avatav alamaken 
sõltub kasutatavast ühenduse viisist. Iga akna kohta loe lähemalt 
järgnevatest jaotustest 

System Data Näitab alamaknas kõiki süsteemiseadistusi 

Restart Router Taaskäivitab ruuteri. Enne kui sa saad jätkata, pead ootama kuni 
ruuter on täielikult taaskäivitunud. 

Refresh Screen Uuendab aknas nähaolevaid andmeid 
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Ühenduse staatus – PPPoE 
Kasutades PPPoE ühendust, ilmub „Connection Status“ nupule vajutades allkujutatule sarnane 
aken. 

 
Pilt 15: PPPoE staatuse aken 
PPPoE ühenduse akna andmed 

Connection (Ühendus) 

Physical Address Seadme riistvara aadress, nagu ta on näha seadmetele internetis (See 
on erinev kohalikus LAN-s olevatele seadmetele paistvast aadressist)

IP Address Seadme IP-aadress nagu ta on näha internetikasutajatele. Selle 
aadressi eraldab sulle sinu ISP (interneti teenusepakkuja) 

Network Mask Ülaloleva IP-aadressiga seotud võrgumask 

PPPoE Link status See näitab, kas ühendus on hetkel loodud või mitte. 
• Kui ühendust ei ole, saab selle luua vajutades „Connect“ nupule 
• Kui ühendus on loodud, saab selle katkestada „Disconnect“ nupu 

abil 

Connection Log (Ühenduse logi) 

Connection Log • Ühenduse logi näitab olemasoleva ühendusega seotud teateid 
• Allpool tabelis on toodud kõige sagedasemad teated 
• Clear Log“ nupp taaskäivitab logi, samas kui „Refresh“ nupp 

uuendab aknas nähaolevaid andmeid. 

Nupud 

Connect Kui ühendust ei ole, loob ühenduse ISP-ga 

Disconnect Kui on loodud ühendus ISP-ga, katkestab selle 

Clear Log Kustutab kõik hetkel logis olevad andmed. Nii on lihtsam lugeda 
uusi teateid 
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Connection (Ühendus) 

Refresh Uuendab aknas olevaid andmeid 

 Ühenduse logi teated 

Teade Kirjeldus 

Connect on Demand Ühenduse loomine on algatatud kuna valitud on seadistus 
„Connect automatically, as required“ (Loo ühendus vastavalt 
vajadusele) 

Manual Connection Ühenduse loomine on algatatud vajutades „Connect“ nupule 

Reset physical connection Valmistab liini ette ühenduse loomiseks 

Connecting to remote server Püüab luua ühendust ISP serveriga 

Remote Server Located ISP server on ühenduspäringule vastanud 

Start PPP Püüab logida sisse ISP serverisse ja luua PPP ühendust 

PPP up successfully ISP serverisse sisselogimine ja PPP ühenduse loomine 
õnnestusid 

Idle time-out reached Ühendus on olnud kasutamata „Idle Time-out“ (Kasutamata 
ühenduse ajapiirang) väljal määratud aja. Järgnevalt ühendus 
katkestatakse. 

Disconnecting Ühendus katkestatakse kas ülalkirjeldatud ajapiirangu või 
„Disconnect“ nupule vajutamise tõttu 

Error: Remote Server not 
found 

ISP server ei vastanud. Probleem võib olla serveris või 
ühenduses serveriga 

Error: PPP Connection failed Ei suutnud luua PPP ühendust ISP serveriga. Probleem võib 
tekkida sisselogimisel (kasutajatunnus või parool) või serveris 

Error: Connection to Server 
lost 

Loodud ühendus on katkenud. Seda võis põhjustada 
voolukatkestus, ühenduse viga või serveri viga 

Error: Invalid or unknown 
packet type 

ISP serverilt saadud andmeid ei õnnestunud töödelda. Seda 
võivad põhjustada vigased andmed (halvast ühendusest) või 
kasutab server protokolli, mida see seade ei toeta 
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Ühenduse staatus – PPTP 
Kasutades PPTP (Sõlmest sõlme tunneldusprotokoll) ühendust, ilmub „Connection Status“ nupule 
vajutades allkujutatule sarnane aken. 

 
Pilt 16: PPTP staatuse aken 
 
PPTP akna andmed 

Connection (Ühendus) 

Physical address Seadme riistvara aadress, nagu ta on näha seadmetele internetis (See on 
erinev kohalikus LAN-s olevatele seadmetele paistvast aadressist) 

IP Address Seadme IP-aadress nagu ta on näha internetikasutajatele. Selle aadressi 
eraldab sulle sinu ISP (interneti teenusepakkuja) 

PPTP Status See näitab, kas ühendus on hetkel loodud või mitte. 
• Kui ühendust ei ole, saab selle luua vajutades „Connect“ nupule 
• Kui ühendus on loodud, saab selle katkestada „Disconnect“ nupu abil 

Connection Log (Ühenduse logi) 

Connection Log • Ühenduse logi näitab olemasoleva ühendusega seotud teateid 
• Clear Log“ nupp taaskäivitab logi, samas kui „Refresh“ nupp uuendab 

aknas nähaolevaid andmeid. 

Nupud 

Connect Kui ühendust ei ole, loob ühenduse ISP-ga 

Disconnect Kui on loodud ühendus ISP-ga, katkestab selle 

Clear Log Kustutab kõik hetkel logis olevad andmed. Nii on lihtsam lugeda uusi teateid

Refresh Uuendab aknas olevaid andmeid 
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Ühenduse staatus – Telsra Big Pond 
Allpool on kujutatud näidisakent 
 

 
Pilt 17: Telsra Big Pond staatuse aken 
Telsra Big Pond akna andmed 
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Connection (Ühendus) 

Physical address Seadme riistvara aadress, nagu ta on näha seadmetele internetis (See on 
erinev kohalikus LAN-s olevatele seadmetele paistvast aadressist) 

IP Address Seadme IP-aadress nagu ta on näha internetikasutajatele. Selle aadressi 
eraldab sulle sinu ISP (interneti teenusepakkuja) 

Connection Status See näitab, kas ühendus on hetkel loodud või mitte. 
• Kui ühendust ei ole, saab selle luua vajutades „Connect“ nupule 
• Kui ühendus on loodud, saab selle katkestada „Disconnect“ nupu abil 
• Tavaliselt pole „Connect“ ja „Disconnect“ nuppe vaja vajutada, välja 

arvatud juhul, kui Connect automatically, as required“ ei ole valitud 

Connection Log (Ühenduse logi) 

Connection Log • Ühenduse logi näitab olemasoleva ühendusega seotud teateid 
• Clear Log“ nupp taaskäivitab logi, samas kui „Refresh“ nupp uuendab 

aknas nähaolevaid andmeid. 

Nupud 

Connect Kui ühendust ei ole, loob ühenduse Telsra Big Pondiga 

Disconnect Kui on loodud ühendus Big Pondiga, katkestab selle 

Clear Log Kustutab kõik hetkel logis olevad andmed. Nii on lihtsam lugeda uusi 
teateid 

Refresh Uuendab aknas olevaid andmeid 

  

Ühenduse detailid – SingTel RAS 
Kasutades SingTel RAS ühendust, ilmub „Connection Status“ nupule vajutades allkujutatule 
sarnane aken. 

 
Pilt 18: SingTel RAS staatuse aken 
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Internet 

RAS plan Valitud RAS pakett 

Physical address Seadme riistvara aadress, nagu ta on näha seadmetele internetis (See on 
erinev kohalikus LAN-s olevatele seadmetele paistvast aadressist) 

IP Address Seadme IP-aadress nagu ta on näha internetikasutajatele. Selle aadressi 
eraldab sulle sinu ISP (interneti teenusepakkuja) 

Network Mask Ülaltoodud IP-aadressiga seotud võrgumask 

Default Gateway Ülaltoodud IP-aadressiga seotud gateway või ruuteri IP-aadress 

DNS IP Address Hetkel kasutusel oleva DNS serveri IP-aadress 

DHCP Client Näitab kas „Enabled“ (Sees) või „Disabled“ (Väljas), sõltuvalt sellest, 
kas seade töötab DHCP kliendina 
Kui DHCP klient on sees, näitab „Remaining lease time“ (Allesolev 
kasutusperiood) millal aegub serveri poolt eraldatud IP-aadress. 
Kasutusperioodi aegudes uuendatakse seda automaatselt; kui soovid 
perioodi koheselt uuendada, kasuta „Renew“ (Uuenda) nuppu. 

Nupud 

Release/Renew 
Nupu nimi on kas 
„Release“ (Vabasta) või 
„Renew“ (Uuenda) 

See nupp on vajalik ainult siis kui ülaltoodud IP-aadress eraldatakse 
ühenduse loomisel automaatselt (Dünaamiline IP-aadress). Kui sa 
kasutad püsivat/staatilist IP-aadressi, ei tee nupp midagi. 
• Kui ISP DHCP server ei ole TEW-431BRP-le IP-aadressi eraldanud, 

on nupu nimi „Renew“. Nupule vajutamisel püüab seade taasluua 
ühendust ja saada ISP DHCP serverilt IP-aadressi 

• Kui TEW-431BRP-le on ISP DHCP serveri poolt eraldatud IP-
aadress, on nupu nimi „Release“. Nupule vajutamisel katkestab seade 
ühenduse ja vabastab IP-aadressi. 

Refresh Uuendab ekraanil olevaid andmeid 

Ühenduse detailid – Püsiv/dünaamiline IP-aadress 
Kasutades „Direct“ (otseühendus) ühendust ilma sisselogimiseta, ilmub „Connection Status“ 
nupule vajutades allkujutatule sarnane aken. 

 
Pilt 19: Püsiv/Dünaamiline IP-aadress staatuse aken 
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Internet 

RAS plan Valitud RAS pakett 

Physical address Seadme riistvara aadress, nagu ta on näha seadmetele internetis (See on 
erinev kohalikus LAN-s olevatele seadmetele paistvast aadressist) 

IP Address Seadme IP-aadress nagu ta on näha internetikasutajatele. Selle aadressi 
eraldab sulle sinu ISP (interneti teenusepakkuja) 

Network Mask Ülaltoodud IP-aadressiga seotud võrgumask 

Default Gateway Ülaltoodud IP-aadressiga seotud gateway või ruuteri IP-aadress 

DNS IP Address Hetkel kasutusel oleva DNS serveri IP-aadress 

DHCP Client Näitab kas „Enabled“ (Sees) või „Disabled“ (Väljas), sõltuvalt sellest, 
kas seade töötab DHCP kliendina 
Kui DHCP klient on sees, näitab „Remaining lease time“ (Allesolev 
kasutusperiood) millal aegub serveri poolt eraldatud IP-aadress. 
Kasutusperioodi aegudes uuendatakse seda automaatselt; kui soovid 
perioodi koheselt uuendada, kasuta „Renew“ (Uuenda) nuppu. 

Nupud 

Release/Renew 
Nupu nimi on kas 
„Release“ (Vabasta) 
või „Renew“ (Uuenda) 

See nupp on vajalik ainult siis kui ülaltoodud IP-aadress eraldatakse 
ühenduse loomisel automaatselt (Dünaamiline IP-aadress). Kui sa 
kasutad püsivat/staatilist IP-aadressi, ei tee nupp midagi. 
• Kui ISP DHCP server ei ole TEW-431BRP-le IP-aadressi eraldanud, 

on nupu nimi „Renew“. Nupule vajutamisel püüab seade taasluua 
ühendust ja saada ISP DHCP serverilt IP-aadressi 

• Kui TEW-431BRP-le on ISP DHCP serveri poolt eraldatud IP-aadress, 
on nupu nimi „Release“. Nupule vajutamisel katkestab seade ühenduse 
ja vabastab IP-aadressi. 

Refresh Uuendab aknas olevaid andmeid 
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Peatükk 6 Interneti võimalused 
See peatükk kirjeldab, millal ja kuidas kasutada TEW-431BRP „interneti“ võimalusi. 

Ülevaade 
Siin peatükis kirjeldatakse järgnevaid võimalusi: 
• Internetiseadistused edasijõudnutele 
• Dünaamiline DNS 
• MAC-aadressid 
• Virtuaalserverid 

Internetiaken edasijõudnutele 

 
Pilt 20: Internetiaken edasijõudnutele 
Siit aknast saab muuta kõiki internetiühendusega seotud seadistusi edasijõudnutele. 
• Telekommunikatsiooniprogrammid 
• Spetsiaalrakendused 
• DMZ 
• URL filter 

Telekommunikatsiooniprogrammid 
Enamus programme töötab TEW-431BRP-ga automaatselt. Mõnikord aga ei ole selge, millisele 
PC-le tuleks suunata sisenevad ühendused. See probleem võib tekkida siin aknas kirjeldatud 
telekommunikatsiooniprogrammide puhul. 
Kui see probleem kerkib, saad siit aknast määrata, milline PC saab kätte sissetulevad ühendused, 
nagu on näidatud allpool: 
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Telekommunikatsiooniprogrammid 

Vali programm Siit saad valida programmi, mis võib vajada sissetulevat ühendust, 
mille sihtmärgiks on PC kohtvõrgus 

Send Incoming calls to See näitab PC-sid sinu LAN-s 
• Vajadusel saada lisada PC käsitsi, kasutades „PC database“ 

jaotust edasijõudnute menüüs 
• Iga ülal valitud programmi jaoks saada valida PC 
• Peale igat muudatust ei ole vaja salvestada, võid määrata PC-d 

igale programmile ja vajutada siis „Save“ nupule. 

Spetsiaalrakendused 
Kui sa kasutad internetirakendusi, mille tööks on vaja ebastandardseid porte või ühendusi, võib 
juhtuda, et nad ei tööta korralikult, kuna blokeeritakse TEW-431BRP tulemüüri poolt. Sellisel juhul 
võid defineerida antud rakendused „Spetsiaalrakendustena“. 

Spetsiaalrakenduste aken 
Siia aknasse jõuad, vajutades „Special Applications“ nupule „Advanced Internet“ aknas. 
Siit saad sa defineerida spetsiaalrakendusi. Sa vajad täpset kirjeldust rakenduse kohta. See on 
tavaliselt saadaval rakenduse tootjalt. 
Jäta ühtlasi meelde, et siin aknas tähistavad terminid „Incoming“ (sisenev) ja „Outgoing“ (väljuv) 
võrguliiklust kliendi (PC) vaatenurgast. 
 

 
Pilt 21: Spetsiaalrakenduste aken 
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Spetsiaalrakenduste akna andmed 

Märkeruut Kasuta seda spetsiaalrakenduse sisse- või välja lülitamiseks vastavalt 
vajadusele 

Name Sisesta selle spetsiaalrakenduse tähistamiseks sobiv nimi 

Incoming Ports 
(Sisenevad pordid) 

• Type - Vali protokoll (kas TCP või UDP), mida kasutatakse andmete 
vastuvõtmiseks spetsiaalrakenduselt või teenuselt (Märkus: Mõned 
rakendused kasutavad siseneva ja väljuva liikluse jaoks erinevaid 
protokolle). 

• Start – Sisesta spetsiaalrakenduse serverist saabuvate andmete 
vastuvõtmiseks kasutatavate portide algusnumber. Kui rakendus kasutab 
ühte porti, sisesta see nii „Start“ kui „Finish“ väljadele. 

• Finish – Sisesta  spetsiaalrakenduse serverist saabuvate andmete 
vastuvõtmiseks kasutatavate portide lõppnumber. 

Outgoing ports 
(Väljuvad pordid) 

• Type – Vali protokoll (TCP või UDP), mida kasutatakse andmete 
edastamiseks sinu poolt teisele serverile või teenusele 

• Start – Sisesta spetsiaalrakenduse serverile edastatavate andmete 
saatmiseks kasutatavate portide algusnumber. Kui rakendus kasutab ühte 
porti, sisesta see nii „Start“ kui „Finish“ väljadele. 

• Finish -  Sisesta spetsiaalrakenduse serverile edastatavate andmete 
saatmiseks kasutatavate portide lõppnumber. Kui rakendus kasutab ühte 
porti, sisesta see nii „Start“ kui „Finish“ väljadele. 

Spetsiaalrakenduse kasutamine 
• Seadista spetsiaalrakendused vastavalt vajadusele 
• Kasuta oma PC-s rakendust tavalisel moel. Pea meeles, et igat spetsiaalrakendust saab kasutada 

üks (1) PC korraga. Samuti – kui PC on lõpetanud kindla spetsiaalrakenduse kasutamise, võib 
esineda teatav ajalimiit, enne kui teine PC saab sama spetsiaalrakendust kasutada. Ajalimiit võib 
olla kuni kolm minutit. 

Märkus: Kui rakendus ikka korralikult ei tööta, proovi kasutada DMZ võimalust. 

DMZ 
See võimalus lubab sisselülitatult paljastada ühte (1) arvutit sinu LAN-st kõigile 
internetikasutajatele, võimaldades kahepoolset suhtlust „DMZ PC“ ja teiste internetikasutajate või 
teenuste vahel. 
• See võimaldab kasutada „DMZ PC-s“ peaaegu kõiki rakendusi 
• „DMZ-PC“-le suunatakse kõik tundmatud ühendused ja andmed 
• Kui võimalus on sisse lülitatud, pead valima ühe PC, mida kasutatakse „DMZ PC-na“ 
• DMZ võimaluse saab sisse või välja lülitada „Advanced Internet“ aknast 
Märkus: „DMZ PC“ on samahästi kui väljaspool tulemüüri, muutudes rünnakutele haavatavamaks. 
Seetõttu tuleks DMZ võimalus lülitada sisse vaid siis kui seda vaja on. 
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URL filtri aken 
URL filtri aknasse jõudmiseks vajuta „Configure URL filter“ nupule „Advanced Internet“ 
aknas. Allpool on kujutatud näidisaken. 

 
Pilt 22: URL filter 
URL filtri akna andmed 

Filter Strings (Filtri read) 

Current Entries Siin on kirjas praegused sissekanded. Kui sa ei ole ühtegi väärtust 
sisestanud, on see nimekiri tühi 

Add Filter String Rea lisamiseks nimekirja sisesta ta siia ja vajuta „Add“ nupule. 
Reaks võib olla domeeninimi (näiteks www.prygi.com) või lihtsalt tekst 
(näiteks reklaam/) 
Kõik URL-d, mis sisaldavad mõnda defineeritud rida suvalises kohas 
URL-i sees, blokeeritakse 

Nupud 

Delete/Delete all Kasuta neid nuppe vastavalt kas valitud rea või kõigi ridade 
kustutamiseks. Mitme rea korraga valmimiseks hoia valimise ajal all 
CTRL klahvi (Macintoshil hoia valimise ajal all SHIFT klahvi) 

Add Kasuta seda nuppu uue filtri rea lisamiseks saitide nimekirja 

 

Dünaamiline DNS (Domeeni nimeserver) 
See tasuta teenus on väga kasulik koos virtuaalserveri võimalusega. See lubab internetikasutajatel 
võtta sinu virtuaalserveriga ühendust URL-i, mitte IP-aadressi järgi. 
See lahendab ka dünaamiliste IP-aadresside probleemi. Dünaamilise IP-aadressi puhul muutub sinu 
IP-aadress iga kord, kui sa uue ühenduse lood, mis teeb keerukaks sinuga ühenduse võtmise. 
Teenus töötab järgnevalt: 
1. Sa peab registreerima end teenuse kasutajaks aadressil http://www.dyndns.org (Registreerimine 

on tasuta). Sinu parool saadetakse sinule e-postiga 
2. Peale registreerimist kasuta www.dyndns.org aadressil „Create New Host“ valikut oma 

soovitud domeeninime küsimiseks. 
3. Sisesta www.dyndns.org lehelt saadud andmed TEW-431BRP DDNS aknasse 



 40

4. TEW-431BRP hoolitseb edaspidi automaatselt selle eest, et sinu kasutatav IP-aadress 
registreeritakse www.dyndns.org lehel. 

5. Internetist pääsevad kasutajad sinu virtuaalserveritele (või „DMZ PC-le“ ligi kasutades sinu 
domeeninime, mis on näha siin aknas. 

Dünaamilise DNS-i aken 
Allkujutatule sarnase akna nägemiseks vali põhimenüüst „Internet“ ja edasi „Dynamic DNS“. 
 

 
Pilt 23: DDNS aken 
Dünaamilise DNS-i akna andmed 

DDNS Service 

DDNS Service • Sa pead enne teenuse kasutamist eelnevalt registreerima. Registreerimine 
on tasuta 

• Vajuta siinoleval lingil, et jõuda www.dyndns.org veebilehele 
• Sinu esialgne parool saadetakse sinule e-postiga; seda võid soovi korral 

hiljem muuta 
• Peale registreerimist vajuta oma domeeni taotlemiseks www.dyndns.org 

lehel „Create New Host“ lingile. 

DDNS Data 

User Name Sisesta www.dyndns.org lehel registreerimise ajal määratud kasutajatunnus 

Password Sisesta praegune www.dyndns.org parool 

Domain Name • Sisesta oma domeeninimi, nagu see eraldati sulle www.dyndns.org lehel 
• Nimi peaks koosnema ainult tähemärkidest ja sidekriipsust. Teiste 

märkide kasutamine võib põhjustada häireid 

DDNS Status Selle teate saadab DDNS server aadressilt www.dyndns.org 
• Tavaliselt peaks teateks olema „Update successful“ (Kasutatav IP-

aadress uuendati www.dyndns.org serveris) 
• Kui teateks on „No host“, tähendab see, et sisestatud hostinimi ei ole sulle 

eraldatud. Sa pead minema www.dyndns.org lehele ja vea parandama. 
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MAC-aadress 
MAC-aadress (riistvara aadress) on madalal tasemel võrguidentifikaator. Seda kutsutakse MAC-
aadressiks, riistvara aadressiks või füüsiliseks aadressiks. PC-l on see aadress seotud võrgukaardi 
või -adapteriga. Aadress „MAC Address“ aknas on interneti (WAN port) liidese aadress ja sellel 
pole LAN liidesele mingit mõju. 
• Kui sinu ISP küsib PC, kuhu DSL/kaabelmodem ühendatud on, võrgukaardi aadressi, füüsilist 

aadressi, riistvara aadressi või MAC-aadressi, anna talle see väärtus. 
• Kui ISP on juba MAC-aadressi juba salvestanud, võid muuta püsiühenduse ruuteri aadressi 

ühildumaks ISP salvestatud aadressiga. 

MAC-aadressi aken 
Allkujutatule sarnasesse aknasse jõudmiseks vali „Advanced“ menüüst „MAC Address“. 

 
Pilt 24: MAC-aadresside aken 
MAC-aadresside akna andmed 

MAC (Hardware 
Address) 

Näidatakse praegust MAC-aadressi (riistvara aadressi)  

Nupud 

Default Sisestab MAC-aadressi väljale vaikimisi aadressi. Kasutatava aadressi 
tegelikuks muutmiseks pead vajutama veel „Save“ nupule. 

Copy from PC Sisestab MAC-aadressi väljale sinu PC MAC-aadressi. Kasutatava 
aadressi tegelikuks muutmiseks pead vajutama veel „Save“ nupule 

Save Salvestab sinu muudatused ruuter-tulemüüris 

Cancel Katkestab kõik muudatused viimasest salvestamisest saadik 

Märkus: Kui MAC-aadress on muudetud, tuleb tulemüür-ruuter taaskäivitada 

Virtuaalserverid 
See võimalus lubab sul luua oma kohtvõrku internetikasutajatele kättesaadavaid servereid. 
Tavaolukorras ei pääse internetikasutajad ligi sinu LAN-s olevale serverile, kuna: 
• Serveril pole kehtivat IP-aadressi 
• Katsed luua ühendust seadmetega LAN-s blokeeritakse seadmes oleva tulemüüri poolt 
Virtuaalserveri võimalus lahendab need probleemid ja võimaldab internetikasutajatel pääsed ligi 
sinu serveritele nagu on kujutatud allpool: 
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Pilt 25: Virtuaalserverid 

Internetikasutajatele nähaolev IP-aadress 
Pane tähele, et siin illustratsioonil võtavad internetikasutajad ühendust sama IP-ga kuid erinevate 
teenustega. 
Internetikasutajate jaoks on kõigil sinu LAN-i virtuaalserveritel sama IP-aadress. Selle aadressi 
eraldab sinu ISP. 
See aadress peaks olema staatiline, mitte dünaamiline, et kasutajatel oleks serveriga ühenduse 
loomine lihtsam. 
Samas võid sa kasutada ka DDNS (Dünaamiline DNS) võimalust, et lasta kasutajatel pöörduda sinu 
serveri poole mitte IP-aadressi, vaid URL-i abil. 

Virtuaalserverite aken 
Virtuaalserverite aknasse jõuad valides „Internet“ menüüst „Virtual Servers“ lingi. Allpool on 
kujutatud näidisaken. 

 
Pilt 26: Virtuaalserverite aken 
Siin aknas on kirjas mõned eeldefineeritud serverid ja siit saad lisada oma servereid. Valitud serveri 
kirjeldus on näha „Properties“ jaotuses. 
Virtuaalserverite akna andmed 
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Servers 

Servers Siin on kirjas mõned eeldefineeritud serverid ja lisaks sinu defineeritud 
serverid. Valitud serveri kirjeldus on näha „Properties“ jaotuses. 

Properties 

Enable Kasuta seda antud serveri sisse- või välja lülitamiseks vastavalt vajadusele 
• Kui server on sisse lülitatud, edastatakse kõik sisenevad ühendused 

valitud PC-le 
• Kui server on välja lülitatud, blokeeritakse kõik sissetulevad ühendused 

PC (Server) Vali sellele serverile vastav PC. PC-s peab töötama vastav serveritarkvara 

Protokoll Vali serveri poolt kasutatav protokoll (TCP või UDP) 

Internal Port No Sisesta pordi number, mida serveritarkvara kasutab 

External Port No Pordi number, mida kasutavad internetikasutajad serveriga ühenduse 
loomisel. See on tavaliselt sama, mis „Internal Port No“. Kui see on 
erinev, teostab seade „teisendamis-“ või „tõlkimisfunktsiooni“, võimaldades 
serveril kasutada ühte porti, samas kui kliendid kasutavad teist pordi numbrit

Nupud 

Defaults See kustutab kõik sinu lisatud serverid ja seadistab eeldefineeritud serverid 
tagasi vaikimisi portidele 

Disable All See Lülitab välja kõigi virtuaalserverite „Enable“ valiku 

Add Lisa uus sissekanne virtuaalserverite nimekirja, kasutades „Properties“ 
jaotuses sisestatud andmeid. Nimekirjas valitud sissekannet ignoreeritakse ja 
ta ei oma tähtsust. 

Update Uuenda praegust virtuaalserveri sissekannet, kasutades „Properties“ 
jaotuses esitatud andmeid 

Delete Kustutab praeguse virtuaalserveri sissekande. Pea meeles, et eeldefineeritud 
virtuaalservereid ei saa kustutada. Kustutada saab ainult sinu defineeritud 
servereid. 

Clear Form Kustutab kõik andmed „Properties“ jaotusest uue virtuaalserveri loomiseks.

Märkus: Iga kirjele vastava PC peal peab töötama vastav servertarkvara 

Oma virtuaalserveri defineerimine 
Kui sinule vajalikku serveritüüpi ei ole virtuaalserverite aknas kirjas, saad sa lisada ja hallata oma 
servereid 
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Uue server lisamiseks: 1. Vajuta „Clear Form“ nupule 
2. Sisesta vajalikud andmed, mis on kirjeldatud ülalpool 
3. Vajuta „Add“ nupule 
4. Uus server ilmub nüüd nimekirja 

Serveri muutmiseks: 1. Vali nimekirjast vajalik server 
2. Tee soovitud muudatused (näiteks muuda „Enabled“ välja väärtust)
3. Antud serveri muudatuste salvestamiseks vajuta „Update“ nupule 

Serveri kustutamiseks: 1. Vali nimekirjast vastav kirje 
2. Vajuta „Delete“ nupule 
Märkus: Saab saad kustutada ainult enda defineeritud servereid. 
Eeldefineeritud servereid ei saa kustutada. 

Märkus: Internetist vaadatuna on kõigil virtuaalserveritel ISP-poolt eraldatud IP-aadress 

Ühenduse loomine virtuaalserveriga 
Peale nende seadistamist saab igaüks internetist luua ühenduse sinu virtuaalserveriga. Nad peavad 
kasutama sinu interneti IP-aadressi (Sinu ISP poolt sulle eraldatud IP-aadress). 
näiteks: 
 http://203.70.212.52 
 ftp://203.70.212.52 
See on mugavam kui sa kasutad ISP-lt saadud staatilist IP-aadressi, mitte dünaamilist. Sa võid aga 
kasutada eelpool kirjeldatud DDNS (Dünaamiline DNS) funktsiooni, et võimaldada kasutajatel luua 
ühendus sinu virtuaalserveriga mitte IP-aadressi vaid URL-i järgi. 
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Peatükk 7 Muud võimalused ja seadistused 
See peatükk kirjeldab „Other“ menüüs olevaid aknaid ja seadistusi 

Ülevaade 
Tavaliselt ei ole vaja neisse akendesse siseneda ega siinseid seadistusi muuta. Need aknad ja 
seadistused on mõeldud ebastandardsete situatsioonide jaoks või selleks, et pakkuda edasijõudnud 
kasutajatele lisavalikuid. 
Muude võimalust aknad: 

Access Control 
(juurdepääsukontroll) 

Juurdepääsukontrolli võimalus laseb administraatoritel piirata LAN-is 
olevate PC-de internetikasutust. Vaikimisi on kõigil piiramatu 
juurdepääs internetile. 

Remote Management 
(Kaughaldus) 

See funktsioon võimaldab hallata TEW-431BRP üle interneti 

PC Database 
(PC andmebaas) 

See on nimekiri PC-dest, mida saab valida „DMZ PC“, 
virtuaalserverite ja internetirakenduste akendest. Seda andmebaasi 
hallatakse automaatselt kuid sa võid lisada ja kustutada sissekandeid 
püsivate (staatiliste) IP-aadressidega PC-de kohta. 

Upgrade Firmware 
(püsivara uuendus) 

TEW-431BRP püsivara (tarkvara) saab uuendada kasutades 
veebibrauserit 

Options (Valikud) Seadista UPnP, tagavara DNS ja MTU (Maksimaalne edastusühik) 
valikuid 

Security (Turvalisus) Turvavalikud. Enamasti ei ole vaja muuta vaikeväärtusi 

Logs (logid) Lülita sisse ja vaata logisid või saada neid vajadusel e-postiga 

Routing (Ruutimine) Vajalik vaid siis kui sinu LAN-s on teisi ruutereid või gatewaysid 

Juurdepääsukontroll 
Siia aknasse jõuad vajutades „Access Control“ lingile „Advanced“ menüüs 

Ülevaade 
Juurdepääsuõiguste funktsioon võimaldab administraatoril piirata LAN-s olevate PC-de 
internetikasutust. Vaikimisi on kõigil piiramatu juurdepääs internetile. 
Selle võimaluse kasutamiseks: 
1. Seadista vajalikud piirangud „Default“ grupile. „Default“ gruppi kuuluvad kõik PC-d, kui neid 

ei ole eraldi teise gruppi viidud 
2. Seadista vajalikud piirangud teistele gruppidele („Group 1“, „Group 2“, „Group 3“ ja „Group 4“) 
3. Tõsta PC-d vastavatesse gruppidesse 
Märkus: Piiranguid seatakse „teenuste“ või ühendusviisi blokeerimise teel. Kõik tavapärased 
teenused on eeldefineeritud. Vajadusel saad defineerida oma teenuseid. 
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Juurdepääsuõiguste aken 
Selle akna avamiseks vali „Advanced“ menüüst „Access Control“ link 

 
Pilt 27: juurdepääsukontrolli aken 
juurdepääsukontrolli akna andmed 

Group 

Group Vali soovitud grupp. Akna sisu uueneb ja sulle näidatakse valitud grupi 
seadistusi. Gruppe nimetatakse „Default“, „Group 1“, „Group 2“, „Group 
3“, „Group 4“ ja neid ei saa ümber nimetada. 

Nupp „Members“ Liikmete lisamiseks või kustutamiseks valitud grupist vajuta sellele nupule.
• Kui valitud on grupp „Default“, ei saa liikmeid lisada ega kustutada. Siia 

gruppi kuuluvad PC-d, mis ei ole tõstetud mõnda teise gruppi. 
• PC-de kustutamiseks „Default“ grupist vii nad mõnda teise gruppi 
• PC-de toomiseks „Default“ gruppi eemalda nad grupist, milles nad 

praegu on 
„Group Members“ akna detailidest loe lähemalt järgmisest jaotusest 

Internet Access 

Restrictions Määra valitud grupile soovitud piirangud: 
• None – Midagi ei blokeerita. Kasuta seda kõige vähem piiratud grupi 

loomiseks. 
• Block All Internet Access – Blokeeritakse kogu liiklus WAN pordil. 

Kasuta seda kõige rohkem piiratud grupi loomiseks. 
• Block Selected Services – Sa saad valida, milliseid teenuseid hakatakse 

blokeerima. Kasuta seda grupi internetikasutuse täpseks piiramiseks. 

Block by Schedule Kui internetikasutus on piiratud, saad seada piiranguid jõustuma vaid 
kindla määratud ajagraafiku alusel (kui piiranguid pole, ei ole ajagraafiku 
määramine võimalik ja sellel valikul ei ole mingit tähtsust) 

nupp „Define 
Schedule“ 

Sellele nupule vajutades avaneb alamaken, kus sa saad määrata või muuta 
ajagraafikut. 
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Services Siin on kirjas defineeritud teenused. Vali teenused, mida soovid 
blokeerida. Mitme teenuse valimiseks hoia valiku tegemise ajal all CTRL 
klahvi (Macintoshil hoia CTRL-i asemel all SHIFT klahvi). 

nupp „Edit Service 
List“ 

Kui sa soovid defineerida lisateenuseid või hallata teenuste nimekirja, 
vajuta teenuste akna avamiseks sellele nupule. 

Nupud 

Members Liikmete lisamiseks või kustutamiseks valitud grupist vajuta sellele nupule 
Kui valitud on grupp „Default“, ei saa liikmeid lisada ega kustutada. Siia 
gruppi kuuluvad PC-d, mis ei ole tõstetud mõnda teise gruppi. 
„Group Members“ akna detailidest loe lähemalt järgmisest jaotusest  

Define Schedule Sellele nupule vajutades avaneb alamaken, kus sa saad määrata või muuta 
ajagraafikut. 

Edit Service List Kui sa soovid defineerida lisateenuseid või hallata teenuste nimekirja, 
vajuta teenuste akna avamiseks sellele nupule. 

View Log Alamakna, milles saad vaadata juurdepääsuõiguste logisid, avamiseks 
vajuta sellele nupule. See logi näitab katseid luua internetiühendusi, mis on 
juurdepääsukontrolli funktsiooni poolt blokeeritud. 

Clear Log Juurdepääsuõiguste logi tühjendamiseks ja taaskäivitamiseks, mis 
hõlbustab uute kirjete lugemist, vajuta sellele nupule 

Grupihaldusaken 
See aken avaneb kui vajutada „Access Control“ aknas „Members“ nupule. 

 
Pilt 28: Grupihaldusaken 
Siin aknas saad eemaldada või lisada liikmeid (PC-sid) valitud gruppi 
• „Del >>“ nupp eemaldab („Members“ nimekirjas oleva) PC valitud grupist 
• „<< Add“ nupp lisab („Other PCs“ nimekirjas oleva) PC valitud gruppi 
Märkus: PC-d, mis ei kuulu ühtegi gruppi, kuuluvad „Default“ gruppi. PC-d, mis eemaldatakse 
teistest gruppidest, lisatakse „Default“ gruppi. 

Ajagraafiku aken 
See aken avaneb „Define Schedule“ nupule vajutamisel „Access Control“ aknas. 
• Ajagraafikut võib (vabal valikul) määrata igale juurdepääsukontrolli grupile 
• Blokeerimine toimub graafikus määratud ajal (alates algusasjast kuni lõppajani) 
• Määrata saab kaks (2) erinevat sessiooni või perioodi 
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• Kellaajad tuleb sisestada 24-tunni formaadis 
• Kui mõne päeva ajagraafik on tühi, ei võeta ette ühtegi tegevust 

 
Pilt 29: Ajagraafiku aken 
Ajagraafiku akna andmed 

Day (Päev) Igale nädalapäevale saab määrata erineva graafiku 

Session 1 
Session 2 

Määrata saab kaks (2) erinevat sessiooni või perioodi. Kui seda vaja pole, 
võib teise sessiooni tühjaks jätta. 

Start Time Sisesta perioodi algusaeg 24-tunni formaadis 

Finish Time Sisesta perioodi lõppaeg 24-tunni formaadis 

 Teenuste aken 
See aken avaneb „Edit Service List“ nupule vajutamisel „Access Control“ aknas. 

 
Pilt 30: Juurdepääsuõigused – teenused 
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Teenuste akna andmed 

Available Services 

Available Services Siin on kirjas defineeritud teenused 

nupp „Delete“ Selle nupuga saad kustutada suvalise enda defineeritud teenuse. 
Eeldefineeritud teenuseid kustutada ei saa. 

Add New Service (Lisa uus teenus) 

Name Sisesta selle teenuse eristamiseks teda kirjeldav nimi 

Type Vali protokoll (TCP, UDP, ICMP), mida teenus kasutab 

Start Port TCP ja UDP teenuste puhul sisesta teenuse poolt kasutatavate portide 
vahemiku esimene number. Kui teenus kasutab ühte porti, sisesta see nii 
„Start“ kui „Finish“ väljadele 

Finish Port TCP ja UDP teenuste puhul sisesta teenuse poolt kasutatavate portide 
vahemiku viimane number. Kui teenus kasutab ühte porti, sisesta see nii 
„Start“ kui „Finish“ väljadele 

ICMP Type ICMP teenuste puhul sisesta vajaliku teenuse tüübinumber 

 Juurdepääsukontrolli logi 
Juurdepääsukontrolli funktsiooni töö jälgimiseks on olemas juurdepääsukontrolli logi. Logi 
vaatamiseks vajuta „View Log“ nupule „Access Control“ aknas. 
Logi näitab ühenduskatseid, mis on juurdepääsukontrolli funktsiooni poolt blokeeritud. 
Logis on kirjas järgnevad andmed: 

Date/Time Ühenduskatse toimumiskuupäev ja kellaaeg 

Name Kui see on teada, siis PC, kust blokeeritud ühendus algas, nimi. Nimi 
võetakse PC andmebaasist 

Source IP Address PC või seadme, kust blokeeritud ühendus algas, IP-aadress 

MAC Address PC või seadme, kust blokeeritud ühendus algas, riistvara aadress ehk 
füüsiline aadress 

Destination Sihtkoha URL või IP-aadress 
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 Kaughaldus 
See võimalus lubab sul hallata TEW-431BRF-i üle interneti. 

 
Pilt 31: Kaughalduse aken 
 
Kaughalduse akna andmed 

Remote Management 

Enable Remote 
Management 

Lülita kaughaldus üle interneti sisse. Kui see on välja lülitatud, 
ignoreerib seade haldusühenduse katseid internetist. 

Port Number Sisesta pordi number vahemikus 1024 kuni 65535 (soovitatav 8080). 
Ühenduse loomisel tuleb sisestada sama pordi number (Loe altpoolt). 
Märkus: HTTP (Veebi) ühenduste vaikimisi port on 80, kuid pordi 80 
kasutamine siin takistab virtuaalse veebiserveri (Vaata „Interneti 
võimalused edasijõudnutele“ - „Virtuaalserverid“) töötamist. 

Current IP Address Sa pead ühenduse loomiseks kasutama seda IP-aadressi (Loe altpoolt) 
Selle IP-aadressi eraldab sinu ISP. Kui sa aga kasutad dünaamilist IP-
aadressi, muutub see iga uue ühenduse loomisel. Seega on parem kui 
ISP eraldab sulle staatilise IP-aadressi. 

 Ühenduse loomine PC-st internetis 
1. Veendu, et oled internetiühendus ja käivita veebibrauser 
2. Sisesta aadressireale „http://“ ja selle järgi TEW-431BRP interneti IP-aadress. Kui pordi number 

ei ole 80, on vajalik ka pordi number (Peale IP-aadressi sisesta „:“ ja selle järel pordi number). 
Näiteks 
http://123.123.123.123:8080 

See näide eeldab, et WAN IP-number on 123.123.123.123 ja pordi number 8080 

 PC andmebaas 
PC andmebaasi kasutatakse iga kord kui on vaja valida mõni PC (näiteks „DMZ PC“). Selle abil 
kaob vajadus sisestada IP-aadresse. Samuti ei pea sa kasutama LAN-s püsivaid IP-aadresse. 
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 PC andmebaasi aken 

 
Pilt 32: PC andmebaas 
• PC-d, mis on DHCP kliendid, lisatakse andmebaasi automaatselt ja andmeid uuendatakse 

vastavalt vajadusele 
• Vaikimisi töötavad mitteserverversioonid Windowsist DHCP klientidena. Seda seadistust 

kutsutakse „Obtain an IP Address automatically“ 
• TEW-431BRP kasutab PC-de identifitseerimiseks riistvara aadressi, mitte nime ega IP-aadressi. 

Riistvara aadress muutub vaid siis kui sa vahetad PC võrgukaarti või -adapterit 
• Selline süsteem tähendab, et sa ei pea oma LAN-s kasutama püsivaid (staatilisi) IP-aadresse. Küll 

aga võid sa vajadusel lisada püsiva IP-aadressiga PC-sid andmebaasi. 
PC andmebaasi akna andmed 

Known PC-s Siin on kirjas kõik sissekanded. Andmed, mida näidatakse on „nimi (IP-
aadress) tüüp“. Tüüp näitab, kas PC on LAN-ga ühenduses. 

Name Uue PC lisamisel nimekirja sisesta siia tema nimi. Kõige parem on kui 
see vastab PC „hostinimele“. 

IP Address Sisesta PC IP-aadress. PC-le saadetakse „ping“, et saada teada tema 
riistvara aadress. Kui PC ei ole kättesaadav (ei ole ühendatud, ei ole 
sisse lülitatud), ei saa sa teda lisada 

Nupud 

Add See lisab uue PC nimekirja. PC-le saadetakse „ping“, et saada teada 
tema riistvara aadress. Kui PC ei ole kättesaadav (ei ole ühendatud, ei 
ole sisse lülitatud), ei saa sa teda lisada 

Delete Kustutab nimekirjast valitud PC. Seda on vaja teha kahel (2) juhul: 
• PC on LAN-st eemaldatud 
• Sissekanne on vale 

Refresh Uuendab aknas olevaid andmeid 

Generate Report Näitab ainult loetavat nimekirja kogu infoga iga sissekande kohta PC 
andmebaasis 

Advanced 
Administration 

Ava PC andmebaasi versioon edasijõudnutele. Loe lähemalt altpoolt. 
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 PC andmebaas (administraatoriversioon) 
See aken avaneb „Advanced Administration“ nupule vajutamisel „PC Database“ aknas. Siin on 
rohkem võimalusi kui tavalises PC andmebaasi aknas 

 
Pilt 33: PC andmebaas (administraatoriversioon) 

Known PC-s Siin on kirjas kõik sissekanded. Andmed, mida näidatakse on „nimi (IP-
aadress) tüüp“. Tüüp näitab, kas PC on LAN-ga ühenduses. 

PC Properties (PC andmed) 

Name Uue PC lisamisel nimekirja sisesta siia tema nimi. Kõige parem on kui 
see vastab PC „hostinimele“. 

IP Address Vali sobiv: 
• Automatic – PC on seadistatud töötama DHCP kliendina (Windowsis 

„Obtain IP-address automatically“). TEW-431BRP eraldab PC-le 
vastava päringu saamisel IP-aadressi. IP-aadress võib muutuda, kuid 
tavaliselt ei tee seda. 

• DHCP Client – Reserved IP Address – Vali see kui PC on 
seadistatud töötama DHCP kliendina ja sa soovid, et TEW-431BRP 
eraldaks sellele PC-le alati sama IP-aadressi. Täita on vaja vaid 
viimane väli – ülejäänud väljad peavad kattuma TEW-431BRP-ga. 

• Fixed IP Address – Kui PC kasutab püsivat (staatilist) IP-aadressi, 
vali see. Sisesta PC-le määratud IP-aadress (PC peab olema 
seadistatud kasutama seda IP-aadressi). 

MAC Address Vali sobiv: 
• Automatic discovery – Vali see, et TEW-431BRP võtaks ühendust 

PC-ga ja uuriks välja tema MAC-aadressi. See on võimalik vaid siis 
kui PC on LAN-ga ühendatud ja sisse lülitatud. 

• MAC is – Sisesta PC MAC-aadress. MAC-aadressi kutsutakse ka 
riistvara aadressiks, füüsiliseks aadressiks või võrgukaardi aadressiks. 
TEW-431BRP kasutab seda igale PC-le unikaalse identifikaatori 
määramiseks. Seetõttu ei tohi MAC-aadressi väli tühjaks jääda. 

Nupud 
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Add as New Entry Lisa nimekirja uus PC, kasutades „Properties“ jaotuses olevaid 
andmeid. Kui valitud on MAC-aadressi automaatne tuvastamine, 
saadetakse PC-le riistvara aadressi väljaselgitamiseks ping. See ei 
õnnestu kui PC ei ole ühendatud LAN-ga ja sisse lülitatud. 

Update Selected PC Uuenda (muuda) valitud PC kirjet, kasutades „Properties“ väljal 
olevaid andmeid 

Clear Form Tühjenda „Properties“ jaotus uue PC lisamiseks 

Refresh Uuendab aknas olevaid andmeid 

Generate Report Näitab ainult loetavat nimekirja kogu infoga iga sissekande kohta PC 
andmebaasis 

Standard Screen Vajuta siia, et avada tavaline PC andmebaasi aken. 

 Püsivara uuendamine 
TEW-431BRP sisse ehitatud püsivara (tarkvara) saab uuendada veebibrauserist. 
Esmalt tuleb laadida alla püsivara fail, seejärel valida „Other“ menüüst „Upgrade“. Avaneb 
allkujutatule sarnane aken: 

 
Pilt 34: Püsivara uuendamise aken 
Püsivara uuendamiseks: 
1. Vajuta „Browse“ nupule ja liigu püsivara failini 
2. Vali püsivara fail. Selle nimi ilmub „Upgrade File“ väljale 
3. Vajuta püsivara uuendamise alustamiseks „Start Upgrade“ nupule 
Märkus: TEW-431BRP ei ole püsivara uuendamise protsessi ajal kättesaadav ja tuleb peale 
uuendamist taaskäivitada. Kõik ühendused läbi TEW-431BRP-e lähevad kaduma. 

 Valikud 
Siia aknasse saavad edasijõudnud kasutajad sisestada või siit muuta erinevaid seadistusi. Tavalise 
töö käigus ei ole vaja seda akent kasutada ega seadistusi muuta. 
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Pilt 35: Valikute aken 
Valikute akna andmed 

Backup DNS (tagavara DNS) 

IP Address Sisesta siia DNS-i (Domeeni nimeserveri) IP-aadressid.  Neid DNS-e 
kasutatakse ainult siis kui primaarne ei ole kättesaadav. 

TFTP 

Enable Firmware 
Upgrade using TFTP 

• Kui see on sees, saab seadme püsivara uuendamiseks kasutada 
TFTP-d (Triviaalne FTP). See ei ole tavaliselt vajalik. Selleks on 
olemas windowsipõhine tarkvara. 

• Sa pead kõigepealt laadima alla püsivara faili. Uuendusega koos on 
õpetused TFTP kasutamiseks. 

UpnP 

Enable UPnP Services • UPnP (Universaalne Plug and Play) võimaldab LAN-i ühendatud 
seadmete automaatset tuvastamist ja seadistamist. UPnP-d toetavad 
Windows ME, XP ja hilisemad. 

• Kui see on valitud, on seade UPnP kaudu näha 
• Kui see on väljas, ei ole seade UPnP kaudu näha 

Allow Configuration • Kui see on valitud, saavad UPnP kasutajad muuta seadistusi 
• Kui see on väljas, saavad UPnP kasutajad seadistusi ainult vaadata. 

Hetkel kehtib see piirang ainult Windows XP kasutajate kohta, kes 
valivad UPnP kaudu „Properties“ (St paremklikivad raadiovõrgu 
ruuteri peal „My Network Places“ aknas ja valivad „Properties“). 

Allow Internet access to 
be disabled 

• Kui see on valitud, saavad UPnP kasutajad lülitada välja 
internetiühenduse läbi selle seadme 

• Kui see on väljas, ei saa kasutajad lülitada välja internetiühendust 
läbi selle seadme. Hetkel kehtib see piirang ainult Windows XP 
kasutajate kohta, kes valivad UPnP kaudu „Properties“ (St 
paremklikivad raadiovõrgu ruuteri peal „My Network Places“ 
aknas ja valivad „Properties“). 

MTU 

MTU size MTU (maksimaalne edastusühik) väärtust tuleks muuta vaid siis kui 
seda soovitab tehniline tugi. 
• Sisesta väärtus vahemikus 1 kuni 1500 
• See seade lepib teise poolega kokku MTU suuruse. Nendest kahest 

väärtusest (kokkulepitud ja siin sisestatud) kasutatakse väiksemat. 
• Otseühenduste (mitte PPPoE ega PPTP) jaoks kasutatakse alati 

MTU-d 1500 
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 Turvalisus 
Siit aknast saad seadistada tulemüüri ja teisi turvaalaseid valikuid 

 
Pilt 36: Turvalisuse aken 
Turvalisuse akna andmed 

Firewall (Tulemüür) 

Enable DoS Firewall Kui see on sisse lülitatud, tuvastatakse ja blokeeritakse  DoS (teenuse 
tõkestamine) rünnakud. Soovitame tõsiselt see valik sisse lülitatuks jätta. 
Märkus: 
• DoS rünnaku eesmärk ei ole andmete vargus või arvuti kahjustamine, 

vaid ta koormab sinu internetiühenduse üle, nii et sina ei saa seda 
kasutada – teenuse kasutamine on tõkestatud. 

• See seade kasutab staatuse jälgimise tehnoloogiat. See süsteem 
tuvastab situatsioonid, kus TCP paketid on eraldiseisvana autentsed, 
kuid moodustavad üheskoos DoS rünnaku. 

Threshold See number mõjutab lubatud „poolavatud“ ühenduste arvu 
• Poolavatud ühendus tekib siis kui kaugklient saadab serverile ühenduse 

alustamiseks päringu, kuid ei reageeri serveri vastusele 
• Kuigi poolavatud ühenduste optimaalne hulk (piirmäär) sõltub 

erinevatest faktoritest, on kõige olulisemaks neist sinu 
internetiühenduse kiirus. 

• Vali sinu internetiühenduse kiirusele vastav piirmäär 

Valikud 

Respond to ICMP ICMP protokolli kasutavad ping ja traceroute programmid, samuti 
võrgumonitooringu ja -diagnostika programmid. 
• Kui see on sisse lülitatud, vastab ruuter ICMP pakettidele, mis 

saabuvad internetist 
• Kui see on välja lülitatud, ignoreeritakse internetist tulevaid ICMP 

pakette. See annab väikese eelise turvalisuses. 

Allow IPSec IPSec protokolli kasutatakse turvaliste ühenduste loomiseks ja on laialt 
kasutuses VPN programmides. 
• Kui see on sees, on IPSec ühendused lubatud 
• Kui see on väljas, blokeeritakse IPSec ühendused 
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Allow PPTP PPTP (võrdsete sõlmedega tunneldusprotokoll) on laialt kasutuses VPN 
(Virtuaalne privaatvõrk) programmides. 
• Kui see on sees, on PPTP ühendused lubatud 
• Kui see on väljas, blokeeritakse PPTP ühendused 

Allow L2TP L2TP on Cisco poolt välja töötatud protokoll VPN-de (Virtuaalne 
privaatvõrk) jaoks 
• Kui see on sees, on L2TP ühendused lubatud 
• Kui see on väljas, blokeeritakse L2TP ühendused 

 Logid 
Logid salvestavad erinevaid toiminguid ruuter-tulemüüris. Need andmed on kasulikud 
probleemidele lahenduse otsimisel, kuid kõigi võimalike logifailide pidamine tekitab tohutuid 
andmehulkasid ja mõjub halvasti seadme töökiirusele. 
Kuna ruuter-tulemüüris saab hoida ainult piiratud hulgal logisid, saab logisid saata ka e-postiga sinu 
PC-le. 

 
Pilt 37: Logide aken 
Logide akna andmed 

Enable Logs 

Outgoing Kui see on valitud, logitakse väljuvad internetiühendused. Tavaliselt 
näidatakse (interneti) sihtkohta IP-aadressina. Kui URL filter on sisse 
lülitatud, näidatakse sihtkohta URL-na. 

Access Control Kui see on valitud, lisatakse logisse kirjed katsete kohta luua väljuvaid 
ühendusi, mille on blokeerinud juurdepääsuõiguste funktsioon. 

DoS Attacks Kui see on valitud, näitab logi detaile DoS (teenuse tõkestamine) rünnakute 
kohta mille sisseehitatud tulemüür on blokeerinud. 

Nupp „View Log“ Kasuta seda vastavalt vajadusele konkreetse logi vaatamiseks 

nupp „Clear Log“ Kasuta seda vajaliku logi tühjendamiseks. See teeb uute kirjete lugemise 
lihtsamaks. 
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Timezone 

Timezone Vali oma asukohale vastav ajavöönd. See on vajalik, et logis nähtav 
kellaaeg ja kuupäev oleksid õiged 

Adjust for Daylight 
saving 

Kui sinu asukohas kasutatakse talveaega, peaksid sa selle talveajale 
ülemineku alguses sisse ja selle lõppedes välja lülitama. 

E-Mail Reports 

Send E-mail alert Kui see on valitud, saadetakse e-kiri koheselt kui tuvastatakse DoS 
(Teenuse tõkestamine) rünnak. Kui see on valitud, tuleb sisestada ka e-
posti saatmiseks vajalik info. 

E-mail Logs Valides ühe või mõlemad märkeruudud, saadetakse logid sulle e-postiga. 
Kui valik on tehtud, saadetakse logid sisestatud e-posti aadressile. 
Intervalli teadete vahel määrab „Send“ valik. 

Send Vali logide saatmiseks sobiv variant. 
• When log is full – Aeg ei ole kindlaks määratud. Logid saadetakse siis 

kui nad on täis, see omakorda sõltub liikluse hulgast. 
• Every day, Every Monday... - Logi saadetakse määratud intervalli 

tagant 
• Kui valitud on „Every day“, siis saadetakse logi määratud 

kellaajal 
• Kui määratud on kindel päev, saadetakse logi korra nädalas, 

määratud päeval 
• Vali kellaaeg, millal logi saadetakse 
• Kui logi täitub enne saatmiseks määratud aega, saadetakse see 

sõltumata määratud päevast ja ajast 

E-Mail Address 

E-mail Address Sisesta e-posti aadress, kuhu logid saadetakse. E-kirjas on ka saatja 
aadressina näha seesama aadress 

Subject Sisesta tekst, mida näidatakse e-kirja subjekti real. 

SMTP Server Sisesta SMTP (Lihtne postiedastusprotokoll) serveri nimi või IP-aadress, 
mida kasutad väljuvate kirjade saatmiseks 

Port No Sisesta pordi number, mida kasutatakse SMTP serveriga ühenduse 
loomiseks. Vaikimisi on selleks 25. 

 Ruutimine 

Ülevaade 
• Kui sinu LAN-s pole teisi ruutereid ega gatewaysid, võid ruutimise akent täielikult ignoreerida 
• Kui TEW-431BRP on kohaliku LAN-i segmendi jaoks ainult gateway, siis võid ignoreerida 

ruutimise akent ka juhul kui LAN-s on teisi ruutereid. 
• Kui LAN-s on standardne ruuter (näiteks Cisco) ja TEW-431BRP peab töötama gatewayna kõigi 
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LAN-i segmentide jaoks, lülita sisse RIP (Ruutimisinfo protokoll) ja ignoreeri staatiliste ruutide 
tabelit. 

• Kui sinu LAN-s on teisi gatewaysid ja ruutereid ja sa tahad määrata, millised LAN-i segmendid 
milliseid gatewaysid kasutavad, ära lülita RIP (Ruutimisinfo protokoll) protokolli sisse. Seadista 
selle asemel staatiliste ruutide tabel (sa pead seadistama ka teised ruuterid). 

• Kui sa kasutad Windows 2000 Data Centerit tarkvaralise ruuterina, lülita TEW-431BRP-s sisse 
RIP protokoll ja kontrolli, et Windows 2000-s on tehtud järgmised seadistused: 

• Ava „Routing and Remote Access“ 
• Vali konsoolipuust Routing and Remote Access, [server name], IP Routing RIP 
• Paremkliki liidest, mida tahad RIP versioon 2 protokolli jaoks seadistada, „Details“ 

paanil ja vali seejärel „Properties“ 
• Määra „General“ sakis „Outgoing packet protocol“ väärtuseks „RIP version 2 

broadcast“ ning „Incoming packet protocol“ väärtuseks „RIP version 1 and 2“. 

 Ruutimise aken 
Ruutimise aken avaneb „Other“ aknas „Routing“ nupule vajutades 

 Akna kasutamine 
Üldjuhul kasutad sa kas RIP (Ruutimisinfo protokoll) protokolli või staatilisi ruute, nagu oli 
kirjeldatud eespool. Samas on võimalik kasutada mõlemat meetodit korraga. 

 Staatiline ruutimistabel 
• Kui RIP ei ole kasutusel, on vaja kirjet ruutimistabelis iga segmendi kohta sinu LAN-s peale 

segmendi, kuhu see seade kuulub. 
• Seadistada tuleb ka teised ruuterid. Lähemat kirjeldust ja näiteid loe jaotusest „Teiste ruuterite 

seadistamine LAN-s“ siin peatükis allpool. 

 
Pilt 38: Ruutimise aken 
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Ruutimise akna andmed 

RIP 

Enable RIP Vali see, et lülitada sisse TEW-431BRP RIP (Ruutimisinfo protokoll) 
võimalus. 
TEW-431BRP toetab ainult RIP versiooni 1 

Staatiline ruutimine 

Static Routing Table 
Entries 

See nimekiri näitab kõiki sissekandeid ruutimistabelis. 
• „Properties“ ala näitab detaile nimekirjast valitud sissekande kohta 
• Muuda kõiki vajalikke andmeid ja vajuta kirje andmete muudatuste 

salvestamiseks „Update“ nupule 

Properties • Destination Network – Teise LAN segmendi võrguaadress. Tavalise 
klass C LAN puhul on võrguaadressiks kolm esimest välja sihtkoha IP-
aadressist. Neljas (4) väli võib jääda 0-ks. 

• Network Mask – Teise LAN segmendi võrgumask. Tavalise klass C 
võrgu puhul on vaikimisi maskiks 255.255.255.0 

• Gateway IP Address – gateway või ruuteri IP-aadress, mida TEW-
431BRP peab kasutama suhtlemiseks ülaltoodud sihtmärgiga (Mitte 
teise segmendiga ühendatud ruuter) 

• Metric – „hüpete“ (ruuterit) arv, mis tuleb läbida teise LAN 
segmendini jõudmiseks. Valitakse kõige lühem rada. Vaikeväärtuseks 
on 1. 

Nupud 

Save Salvestab RIP seadistused. Staatiliste ruutide tabeli puhul ei tee midagi. 

Add Lisab staatiliste ruutide tabelisse uue kirja, kasutades „Properties“ 
jaotuses olevaid andmeid. Nimekirjas valitud kirjet ignoreeritakse ja ta ei 
oma tähtsust. 

Update Uuendab staatiliste ruutide tabelit, kasutades „Properties“ jaotuses 
olevaid andmeid. 

Delete Kustutab valitud kirje staatiliste ruutide tabelist 

Clear Form Kustutab kõik andmed „Properties“ jaotusest uue staatilise ruudi kirje 
sisestamiseks 

Generate Report Koostab ainult loetava raporti kõigist sissekannetest staatiliste ruutide 
tabelis 

 Teiste ruuterite seadistamine LAN-s 
On väga oluline, et kõik IP paketid seadmetele, mis ei ole kohalikus LAN-s, edastataks TEW-
431BRP-le, et see saaks saata nad välisesse LAN-i, WAN-i või internetti. Selle saavutamiseks tuleb 
seadistada kohalik LAN kasutama TEW-431BRP-t põhiruudi ehk gatewayna. 
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Kohalik ruuter 
Kohalik ruuter on ruuter, mis on ühendatud samasse LAN segmenti TEW-431BRP-ga. Selle ruuteri 
jaoks on vaja, et põhiruudiks oleks määratud TEW-431BRP. Tavaliselt on ruuterites põhiruudi 
jaoks spetsiaalne sissekanne. See tuleks seadistada järgnevalt. 

Destination IP Address Tavaliselt 0.0.0.0 aga kontrolli oma ruuteri käsiraamatust 

Network Mask Tavaliselt 0.0.0.0 aga kontrolli oma ruuteri käsiraamatust 

Gateway IP TRW100-BRF114 IP-aadress 

Metric 1 

Teised ruuterid kohalikus LAN-s 
Teised ruuterid peavad kasutama TEW-431BRP kohalikku ruuterit oma põhiruudina. Sissekanded 
on samad, mis TEW-431BRP kohalikul ruuteril, ainsaks erandiks on „Gateway IP address“. 
• Ruuteri jaoks, millel on otseühendus TEW-431BRP-e kohaliku ruuteriga, on „Gateway IP 

Address“ väärtuseks TEW-431BRP kohaliku ruuteri aadress. 
• Ruuterite jaoks, mis peavad TEW-431BRP kohaliku ruuterini jõudmiseks pakette mõnele teisele 

ruuterile edastama, on „Gateway IP Address“ väärtuseks nende kõrval asuv ruuter. 

Staatilised ruudid – näide 

 
Pilt 39: Ruutimise näide 

TEW-431BRP ruutimistabel 
Ülalkujutatud LAN-i jaoks vajab TEW-431BRP kahte kirjet, nagu allpool kujutatud 

Esimene sissekanne (segment 1) 

Destination IP Address 192.168.1.0 

Network  Mask 255.255.255.0 (tavaline klass C) 

Gateway IP-address 192.168.0.100 (TEW-431BRP kohalik ruuter) 

Metric 2 

Teine sissekanne (segment 2) 

Destination IP Address 192.168.2.0 

Network  Mask 255.255.255.0 (tavaline klass C) 

Gateway IP-address 192.168.0.100 
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Metric 3 

 
Ruuter A põhiruut 

Destination IP Address 0.0.0.0 

Network  Mask 0.0.0.0 

Gateway IP-address 192.168.0.1 (TEW-431BRP IP-aadress) 

Ruuter B põhiruut 

Destination IP Address 0.0.0.0 

Network  Mask 0.0.0.0 

Gateway IP-address 192.168.1.80 (TEW-431BRP kohalik ruuter) 
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Lisa A Probleemide lahendamine 
See lisa katab kõige sagedasemad probleemid ja nende lahendused 

Ülevaade 
See peatükk kirjeldab mõningaid tavalisi probleeme, mis võivad tekkida TEW-431BRP kasutamisel 
ja mõningaid võimalikke lahendusi neile. Kui sa oled proovinud järgida toodud juhiseid ja TEW-
431BRP ei tööta endiselt korralikult, võta lisainfo saamiseks ühendust oma edasimüüjaga. 

Üldised probleemid 
Probleem 1: Ei saa ühendust TEW-431BRP-ga, et teda seadistada 
Lahendus 1: Kontrolli järgnevat: 
• TEW-431BRP on õieti paigaldatud, LAN ühendus töötab ja seade on sisse lülitatud 
• Veendu, et TEW-431BRP ja sinu PC on samas võrgusegmendis (kui sul pole ruuterit, siis see nii 

on) 
• Kui PC on seadistatud valikule „Obtain an IP Address automatically“ (DHCP klient), 

taaskäivita ta 
• Kui PC kasutab püsivat (staatilist) IP-aadressi, siis veendu, et ta kasutab IP-aadressi vahemikust 

192.168.0.2 kuni 192.168.0.254 ja on seega ühilduv TEW-431BRP vaikimisi aadressiga 
192.168.0.1. Samuti peaks võrgumask TEW-431BRP-ga ühildumiseks olema 255.255.255.0 
Windowsis saad sa kontrollida neid seadistusi, avades Control Panel -> Network ja vaadates 
TCP/IP protokolli Properties akent. 

Internetiühendus 
Probleem 1: Kui ma sisestan URL-i või IP-aadressi, saan veateate ühenduse aegumise kohta 
Lahendus 1: Seda võivad põhjustada erinevad asjad. Proovi järgmisi lahendusi: 
• Kontrolli, kas teised PC-d töötavad. Kui nad seda teevad, veendu, et sinu PC IP-seadistused on 

õiged. Kui sa kasutad püsivat (staatilist) IP-aadressi, kontrolli lisaks IP-aadressile üle ka 
võrgumask, gateway ja DNS serverid. 

• Kui PC-d on õieti seadistatud, kuid siiski ei tööta, kontrolli TEW-431BRP-t. Veendu, et ta on 
ühendatud ja sisse lülitatud. Võta temaga ühendust ja kontrolli seadistusi (Kui sa ei saa temaga 
ühendust, kontrolli LAN kaablit ja voolujuhet) 

• Kui TEW-431BRP on õieti seadistatud, kontrolli oma internetiühendust (DSL/kaabelmodemit 
jne), et see õieti töötaks. 

•  
Probleem 2: Mõned programmid ei tööta TEW-431BRP-t kasutades õieti 
Lahendus 2: TEW-431BRP töötleb teda läbivaid andmeid, seega ei ole ta täiesti nähtamatu 
Kasuta mittetöötavate internetirakenduste lubamiseks spetsiaalrakenduste funktsiooni. 
Kui see probleemi ei lahenda, võid kasutada DMZ funktsiooni. See peaks töötama praktiliselt kõigi 
programmidega, kuid: 
• Tegemist on turvariskiga kuna tulemüür on välja lülitatud 
• Seda võimalust saab kasutada ainult üks (1) PC  
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Raadioühendus 
Probleem 1: Minu PC ei leia TEW-431BRP accesspointi 
Lahendus 1: Kontrolli järgnevat: 
• Et su PC töötab infrastruktuuri režiimis (accesspoindid on alati infrastruktuuri režiimis) 
• TEW-431BRP ja sinu PC SSID väärtused on samad. Pea meeles, et SSID on tähesuurusetundlik. 

Näiteks „Workgroup“ ei ole sama mis „workgroup“. 
• Nii TEW-431BRP kui sinu PC WEP seadistused peavad olema samad. Vaikimisi on WEP välja 

lülitatud. Kui TEW-431BRP-s on WEP sisse lülitatud, peab PC-s WEP olema sisse lülitatud ja 
võtmed peavad sobima. 

• Kui TEW-431BRP „Wireless“ aknas on valitud „Allow LAN access to selected Wireless 
Stations only“, siis peavad olema seal märgitud kõik sinu raadiovõrgu tööjaamad, muidu 
ühendus blokeeritakse. 

• Et kontrollida, kas põhjuseks on raadiohäired, proovi, kas ühendus on võimalik luua TEW-
431BRP lähedal. 
Pea meeles, et halbades tingimustes võib ühenduse leviala olla vaid 30m. 

 
Probleem 2: Raadiovõrgu kiirus on väga madal 
Lahendus 2: Raadiovõrk töötab kõige suuremal võimalikul kiirusel, sõltuvalt kaugustest ja 
tingimustest. Kõige suurema võimaliku kiiruse saavutamiseks katseta järgnevat: 
• TEW-431BRP asukoht 

Proovi muuta TEW-431BRP asukohta ja suunda 
• Raadiokanal 

Kui probleemiks on raadiohäired, võib teise kanali kasutamine olukorda märgatavalt parandada 
• Raadiohäired 

Teised seadmed võivad põhjustada häireid. Sa võid katsetada teiste seadmete väljalülitamisega ja 
proovida, kas sellest on abi. Kõik „lärmakad“ seadmed tuleks varjestada või ümber paigutada 

• RF varjestus 
Sinu ümbrus võib blokeerida edastused raadiovõrgu tööjaamade vahel. See tähendab, et kiire 
võrguühendus on võimalik vaid TEW-431BRP lähedal. 
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Lisa B Raadiovõrkudest 
See lisa annab taustinfot raadivõrkude (WLAN) kohta 

Režiimid 
Raadiovõrgud saavad töötada ühes kahest režiimist: 
• Ad-Hoc 
• Infrastruktuur 

Ad-Hoc 
Ad-Hoc režiim ei vaja accesspointi ega kaabeldatud (Ethernet) LAN-i. Raadiovõrgu tööjaamad 
(näiteks raadiovõrgu kaartidega sülearvutid) suhtlevad otse üksteisega. 

Infrastruktuur 
Infrastruktuuri režiimis kasutatakse ühte või mitut accesspointi raadiovõrgu tööjaamade (näiteks 
raadiovõrgu kaardiga sülearvutid) ühendamiseks kaabeldatud (Ethernet) LAN-i. Raadiovõrgu 
tööjaamad saavad niiviisi kasutada kõiki LAN-i ressursse. 
Märkus: Accesspoindid saavad töötada ainult infrastruktuuri režiimis ja suhelda ainult 
raadiovõrgu tööjaamadega, mis on seatud infrastruktuuri režiimile. 

BSS/ESS 

BSS 
Grupp raadiovõrgu tööjaamu ja üks accesspoint, mis kõik kasutavad sama ID-d (SSID), 
moodustavad Esmase Teenusekomplekti (BSS). 
Sama SSID kasutamine on esmatähtis. Erinevate SSID väärtustega seadmed ei saa omavahel 
suhelda. 

ESS 
Grupp raadiovõrgu tööjaamu ja mitu accesspointi, mis kõik kasutavad sama ID-d (ESSID), 
moodustavad Laiendatud Teenusekomplekti (BSS). 
Erinevad accesspoindid ESS-i sees võivad kasutada erinevaid kanaleid. Tegelikult, häirete 
vähendamiseks, soovitatakse kõrvutiasuvatel accesspointidel kasutada erinevaid kanaleid. 
Kui raadiovõrgu tööjaamad liiguvad füüsiliselt ESS-i levialas, valivad nad automaatselt kõige 
vähemate raadiohäiretega või parema kiirusega accesspoindi. Seda võimalust kutsutakse roaming 
(Accesspointidel pole ja nad ei vaja ruutimisoskusi) 

Kanalid 
Raadiovõrgu kanalid määravad suhtlemiseks kasutatava raadiosageduse 
• Accesspoindid kasutavad kindlaksmääratud kanalit. Sa saad valida kasutatava kanali. See 

võimaldab sul valida kanali, kus esineb kõige vähem raadiohäireid ja kus on kõige parem kiirus. 
USA-s ja Kanadas on saadaval 11 kanalit. Mitme accesspoindi kasutamisel kasuta häirete 
vähendamiseks erinevaid kanaleid. 
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• Infrastruktuuri režiimis skaneerivad raadiovõrgu tööjaamad tavaliselt kõiki kanaleid, otsides 
accesspointi. Kui kasutada on rohkem kui üks accesspoint, valitakse kõige tugevama signaaliga 
accesspoint (see saab juhtuda ainult ESS-i sees) 

• Ad-Hoc režiimis (ilma accesspoindita) peavad kõik raadiovõrgu tööjaamad olema seadistatud 
kasutama sama kanalit. Enamus raadiovõrgu tööjaamu skaneerib siiski kõiki kanaleid, et leida 
olemasolev Ad-Hoc grupp, millega liituda. 

WEP 
WEP (Wired Equivalent Privacy) on standard andmete krüpteerimiseks enne edastamist. 
See on vajalik kuna ei ole võimalik piirata pealtkuulajaid saamast kätte kõiki andmeid, mida 
edastatakse sinu raadiovõrgu tööjaamade vahel. Kui andmed on aga krüpteeritud, on nad kasutud 
kui saaja neid dekrüpteerida ei saa. 
Kui kasutad WEP-i, peavad raadiovõrgu tööjaamad ja accesspoint kasutama samu väärtusi 
alljärgnevates seadistustes: 

WEP Väljas, 64-bitine, 128-bitine 

Võti 64-bitise krüpteerimise puhul peab võti olema sama 
128-bitise krüpteerimise puhul peab võti olema sama 

WEP autenteerimine Avatud Süsteem või jagatud võti 

 

Raadiovõrgu seadistamine 
Et raadiovõrgu tööjaamad saaksid kasutada accesspointi, peavad raadiovõrgu tööjaamad ja 
accesspoint kasutama samu seadistusi, nagu on kujutatud all: 
 

Režiim Raadiovõrgu tööjaamades (kliendid) peab olema määratud 
infrastruktuuri režiim (Accesspoint kasutab alati infrastruktuuri 
režiimi) 

SSID (ESSID) Raadiovõrgu tööjaamad peaksid kasutama sama SSID (ESSID) 
väärtust kui accesspoint, millega tahavad ühendust luua. SSID väärtus 
võib olla ka „any“ või tühi, et ühendust saaks luua iga accesspoindiga.

WEP Raadiovõrgu tööjaamad ja accesspoint peavad kasutama samu WEP 
seadistusi (väljas, 64-bitine, 128-bitine) 
WEP võti: Kui WEP on sisse lülitatud, peab kõigis raadiovõrgu 
tööjaamades ja accesspoindis olema sama võti 
WEP autenteerimine: Kui WEP on sisse lülitatud, peavad kõik 
raadiovõrgu tööjaamad kasutama sama seadistust mis accesspoint (kas 
avatud süsteem või jagatud võti) 
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Lisa C Tehniline kirjeldus 

TEW-431BRP 

Mudel TEW-431BRP 

Mõõtmed 141(L) * 100mm(S) * 27mm(K) 

Töötemperatuur 0C - 40C 

Laotemperatuur -10C - 70C 

Võrguprotokoll TCP/IP 

Võrguliidesed 5 Ethernet: 
4 * 10/100BaseT (RJ45) LAN liides 
1 * 10/100BaseT (RJ45) WAN liides 

LED indikaatoreid 12 

Toiteadapter 12V DC väline 

Raadiovõrgu liides 

Standardid IEEE802.11g WLAN, JEIDA 4.2, roaming toetus 

Sagedus 2,4 GHz – 2,4835GHz (Industrial Scientific Medical Band) 

Modulatsioon DSSS, BPSK/QPSK/CCK,OFDM/CCK 

Andmeedastuskiirus kuni 54Mbps 

Leviala Siseruumides: 14m @54Mbps, 120m @6Mbps või madalam 
Väljas: 40m @54Mbps, 300m @6Mbps või madalam 

WEP 64-bitine, 128-bitine 

Väljundvõimsus 13dBm (tavaline) 

Vastuvõtja tundlikkus -80dBm min. 

 



 67

Vastavus regulatsioonidele 

FCC märkus 
Seda seadet on kontrollitud ja leitud ta olevat vastava klass B digitaalseadmele, vastavalt FCC 
reeglite osale 15. Need reeglid on loodud pakkumaks teatud kaitset ebasoovitavate häirete eest 
seadme kasutamisel kodustes tingimustes. 
See seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ja kui ta ei ole paigaldatud ja 
teda ei kasutata kooskõlas juhenditega, võib tekitada sobimatuid häireid raadioühendustes. Samas 
puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui see seade põhjustab 
soovimatuid häireid raadio- või televisioonisignaali vastuvõtmisel, mida saab kontrollida seadet 
sisse ja välja lülitades, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel järgnevatest 
viisidest: 
• Vastuvõtva antenni ümbersuunamine või -paigutamine 
• Vastuvõtja ja selle seadme vahelise kauguse suurendamine 
• Seadme ühendamine toitepistikusse, mis asub vastuvõtja kasutatavast pistikust eraldi 

vooluvõrgus. 
• Edasimüüja või kogenud raadio/teletehnikuga konsulteerimine 
Et olla kindel kestvas vastavuses, võivad kõik muudatused ja teisendused, mida ühilduvuse eest 
vastutav pool pole kinnitanud, peatada kasutaja õiguse selle seadme kasutamiseks. (Näiteks 
lisaseadmete või arvutiga ühendamiseks kasuta ainult varjestatud kaableid). 

FCC kiirgusdoosi märkus 
See seade ühildub FCC RF kiirgusdoosi piirmääradega, mis on seatud paika kontrollimatu 
keskkonna jaoks. See seade tuleks paigutada ja teda kasutada minimaalse vahega 20cm seadme ja 
sinu keha vahel. 
See seade ühildub FCC reeglite osaga 15. Töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele: 
1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja 
2. See seade peab võtma vastu kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada 

soovimatut tööd 
Saatja ei tohi paikneda ega töötada koos ühegi teise antenni või saatjaga. 

CE 

CE Standardid 
See toode vastab 99/5/EEC direktiividele, sealhulgas järgmised ohutus- ja EMC standarditele: 
• EN300328-2 
• EN301489-1/-17 
• EN60950 

CE hoiatusmärkus 
See on klass B toode. kodustes tingimustes võib ta põhjustada raadiohäireid, misjuhul võib kasutaja 
olla kohustatud astuma vajalikke samme. 


