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1. Peatükk          SISSEJUHATUS 

1.1 TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüüri tutvustus 
 
TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüür võimaldab ühendab sinu kohtvõrgu seadmed 
10/100Mbps võrku. Lisaks ühendab ta kogu kohtvõrgu välise seadme, näiteks kaabel või DSL 
modemi, abil internetti, kasutades ühe arvuti jaoks mõeldud ühendust. 
 
TW100-BFR104 ruuter toetab ka mitmeid veebipatrulli funktsioone ning 
veebikülastusstatistikat ja koheseid hoiatusi e-posti teel. Vanemad ja võrguadministraatorid 
saavad rakendada piiranguid sõltuvalt kellaajast, veebisaidi aadressist või märksõnadest, ning 
jagada kaabel/DSL ühendust kuni 253-le arvutile. Võrguaadresside transleerimine (NAT) 
ning DoS kaitse hoiavad eemal häkkereid. Ruuteri saad esmase konfiguratsiooniga paigaldada 
kõigest mõne minuti jooksul. 

1.2 Põhivõimalused 
 
♦ Sisseehitatud 4-pordiga 10/100Mbps UTP switch 

� Half duplex ja full duplex tööreŜiimid 
� Kohtvõrgu kiirus 10Mbps või 100Mbps 
� Automaatne kiirusevalik (Kas 10Mbps 10Base-T või 100Mbps 100Base-Tx) 
� Neljas port töötab nii tavalise kui uplink pordina 

♦ Üks UTP Ethernet port internetiühenduse jaoks 
� Internetiühendus töötab läbi välise kaabel või DSL modemi 

♦ Sisseehitatud FTP server püsivara uuendamiseks 
♦ Sisseehitatud FTP server seadistustest varukoopiate tegemiseks ja varukoopiatest 

taastamiseks 
♦ Suuremate teenusepakkujate toetus 
♦ Tehase seadistuste taastamise nupp IP aadressi, parooli ja teiste seadistuste 

originaalväärtustele taastamiseks 
♦ Sisseehitatud veebipõhine seadistusprogramm teeb haldamise lihtsaks 
♦ Turvalisus 
♦ DoS (Denial of Service) kaitse 
♦ SPI (Stateful Packet Inspection) 
♦ Teenuste blokeerimine 
♦ Sisselogimine 
♦ Aadressipõhine veebipatrull 
♦ Veebikülastusstatistika ja raporteerimine 
♦ Võrguaadresside transleerimine (NAT) peidab kohtvõrgu arvutid interneti eest 
♦ Võimas paketifilter 
♦ Sissetulevate portide edastamine ning DMZ toetus 
♦ Protokollide toetus 
♦ TCP/IP ruutimine 
♦ Dünaamiline NAT ning portide edastamine ühe IP aadressi puhul 
♦ DHCP server kohtvõrgu arvutite automaatseks seadistamiseks 
♦ DHCP klient seadistuste automaatseks pärimiseks interneti teenusepakkujalt (ISP-lt) 
♦ DNS proxy lihtsustab kohtvõrgu seadistamist 
♦ PPP üle Etherneti (PPPoE) toetus 
♦ PPTP toetus 
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1.3 Võimaluste lähem kirjeldus 

1.3.1 NAT 
 
Ruuteri NAT lahendus võimaldab kindlate portide edastamist ning toetab järgnevaid “NAT-
mitteühilduvaid” programme: 

• NetMeeting 
• CuSeeMe 
• Microsoft PPTP klient 
• Microsoft Traceroute 
• RealAudio 
• VDOLive 
• IRC 
• ICQ 
• Quake, Quake variandid ja teised levinud mängud 
• Portide edastamine 

 
Broadband ruuter toetab ka VPN (Virtuaalne privaatvõrk) pakettide edastamist läbi NAT-i. 
 

1.3.2 Skriptimise toetus 
 
TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüür toetab ka paljude teenusepakkujate poolt nõutud 
sisselogimis- ning jälgimisskripte. 
 

1.3.3 Turvalisus 
 
TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüür on varustatud mitmete turvalisust tõstvate 
võimalustega, mida kirjeldatakse järgnevalt: 
* Turvalised paroolid  
Toetab autenteerimisel PAP ja CHAP protokolle (RFC 1334 ning variatsioonid) 
 
* Kohtvõrk varjatud NAT-ga 
Võrguaadresside transleerimine (NAT) avab sisevõrgust tulnud päringutele ajutise kanali 
internetti. Välisvõrgust tulebvad päringud blokeeritakse. Seega ei pääse väljaspool kohtvõrku 
asuvad arvutid otse kohtvõrgu arvutitesse. 
 
* NAT toetab portide edastamist 
Kuigi NAT ei võimalda internetiarvutitele otse kohtvõrgu poole pöörduda, võimaldab ruuter 
suunata kindlatele portidele adresseeritud liiklus edasi kindlatele kohtvõrgu arvutitele või 
ühele määratud DMZ (demilitariseeritud tsoon) arvutile. 
 

1.3.4 Tulemüür 
 
* Juurdepääsupiirangud (Teenuste haldus) 
Võimalik on piirata juurdepääsu kindlatele teenustele või rakendustele, nagu ICQ, MSN 
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messenger, onlain mängud jne. 
 
* DoS (Denial of Service) kaitse 
Kaitseb kohtvõrku häkkerite rünnakute eest. 
 
* Reaalajas hoiatused 
Kui püütakse kasutada keelatud teenust või avastatakse häkkerite rünnak, saadab ruutere-posti 
teel hoiatuse määratud administraatorile. 
 
* Ajastamine 
Teenuseid on võimalik blokeerida vastavalt ajakavale. 
 
* Usaldusarvuti 
Ruuter võimaldab määrata ühe usaldusarvuti IP aadressi, mida ei blokeerita. 
 
* Perioodilised raportid ja logid 

♦ Turvariskid ja teenuste kasutamine logitakse. Logis säilitatakse 128 viimast kirjet. 
♦ Logi võid saata e-postiga määratud administraatorile päeviti, nädalati või logi 

täitumisel 
 

1.3.5 Veebipatrull 
 
Veebipatrulli funktsioonid piiravad kohtvõrgu arvutite pääsemist kahtlastele 
veebilehekülgedele. Veebipatrulli võimaluste hulka kuuluvad: 
 
* Blokeerimine aadressi või märksõna järgi 
Veebikülastusreegleid on võimalik rakendada aadressis leiduvate märksõnade järgi. 
 
* Sobimatu kasutuse hoiatus 
Ruuter võib sind soovi korral e-posti teel hoiatada kohaliku kasutaja katsest külastada 
blokeeritud veebilehekülge. 
 
* Ajastamine 
Blokeerimist on võimalik ajastada kellaaja ja päeva järgi. 
 
* Usaldusarvuti 
Ruuteris võib määrata ühe arvuti IP aadressi, mida ei blokeerita. 
 
* Perioodilised raportid ja logid 

♦ Külastatud veebilehekülgede aadressid salvestatakse järjekorras. Logis säilitatakse 
128 viimast kirjet, millest igaüks ei tohiks ületada 128 baiti. 

♦ Külastatud veebilehekülgede logi võib saata e-postiga administraatorile päeviti 
nädalati või logi täitumisel 128 kirjega. 
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1.3.6 Automaatne 10/100Mbps võrgukiiruse valik 
 
TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüüri on sisseehitatud 4 pordiga switchi abil võimalik 
ühendada nii 10Mbps kui 100Mbps kohtvõrku. Kohalikud LAN pordid on automaatse 
kiirusevalikuga ning toetavad nii half duplex kui full duplex režiimi. 
Ruuteril on tavaline/uplink nupp, ms muudab neljanda kohtvõrgu pordi kas tavaliseks 
(ühendamiseks arvutiga) või uplink pordiks (ühendamiseks ruuteri, switchi või hubiga). 

1.3.7. TCP/IP 
 
TW100-BFR104 broadband ruuter+tulemüür toetab edastuskontrolli 
protokolli/internetiprotokolli (TCP/IP) ning ruutimisinformatsiooni protokolli (RIP). 
 
* IP aadresside maskeraadimine dünaamilise NAT-i abil 
TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüür võimaldab mitmel kohtvõrgu arvutil jagada 
internetiühendust üheainsa staatilise või dünaamilise ISP poolt eraldatud IP aadressi kaudu. 
Seda tehnoloogiat, võrguaadresside transleerimise (NAT) edasiarendust, tuntakse IP 
aadresside maskeraadimise (Masquerade) nime all ning ta võimaldab odava ühele kasutajale 
mõeldud ühenduse jagamist kohtvõrgu arvutitle. 
 
* Automaatne kohtvõrgu arvutite seadistamine DHCP abil 
TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüür jagab Dünaamilise hostiseadistusprotokolli 
(DHCP) abil kohtvõrgu arvutitele TCP/IP parameetreid, nagu IP aadress, ruuteri aadress ja 
DNS serverid. See lihtsustab kohtvõrgu arvutite seadistamist. 
 
* DNS proxy 
Kui DHCP on sisse lülitatud ning DNS serverit ei ole määratud, edastab ruuter kohtvõrgu 
arvutitele DNS serveri aadressina enda aadressi. Ruuter ise saab DNS serveri aadressi ISP-lt 
ning edastab kohtvõrgust tulevaid DNS päringuid ISP DNS serveritele. 
 
* PPP üle Etherneti ning PPTP 
PPPoE ja PPTP on interneti püsiühenduste loomiseks kasutatavad protokollid, mis 
emuleerivad dialup ühendust. 
 

1.3.8 Lihtne paigaldamine ja haldus 
 
TW100-BFR104 broadband ruuter+tulemüüri paigaldamine, seadistamine ja internetiga 
ühendamine võtab kõigest mõne minuti. Järgmised omadused lihtsustavad seadme 
paigaldamist ning haldamist: 
 
* Veebipõhine seadistamine 
Veebipõhine seadistusprogramm võimaldab ruuteri seadistamist peaaegu kõigist erinevatest 
arvutitest, olgu selleks Windows, Mac või Linux. 
 
* Visuaalne jälgimine 
TW100-BFR104 ruuteri esipaneeli LED indikaatorid annavad kiire ülevaate seadme 
staatusest. 
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1.4 Rakendused 
 
TW100-BFR104 broadband ruuter+tulemüür on väikekontorisse või kodukontorisse mõeldud 
seade kohtvõrgu arvutite ühendamiseks interneti või kaugkontoriga läbi ühe internetiühenduse 
(näiteks kaabel või DSL). Tänu DoS kaitse ja NAT-i toetusele, pakub TW100-BFR104 ruuter 
lisaks internetiühendusele ka täielikku turvalahendust kohtvõrgu kaitseks ja efektiivseks 
andmeedastuse suunamiseks. 
TW100-BFR104 ruuteril on neli automaatse kiirusevalikuga 10/100Mbps Ethernet porti 
ühendamiseks kohtvõrguga ning üks 10Mbps port ühendamiseks välise laivõrgu seadmega. 
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2. Peatükk RIISTVARA PAIGALDAMINE 
 

2.1 Pakendi sisu 
 
Toote pakend peaks sisaldama: 
 

� Ühte broadband ruuter+tulemüüri 
� Ühte käsiraamatut CD-ROM-il 
� Ühte lihtsat paigaldusjuhendit 
� Ühte 5V DC, 2,4A toiteadapterit 
� Ühte ristamata kiududega Cat5 Ethernet kaablit 

 
Kui mõni asi on puudu, katkine või mittesobiv, võta ühendust volitatud edasimüüjaga. Säilita 
karp ja  pakkematerjal juhuks kui sa peaksid ruuteri garantiihooldusse viima. 
 

2.2 Nõuded süsteemile 
TW100-BFR104 broadband ruuter+tulemüür on mõeldud kasutamiseks keerdpaari 
kaabeldusega kohtvõrgus. 
 

2.2.1 Nõuded arvutitele 
 
Igal arvutil, mis soovib kasutada TW100-BFR104 ruuteri teenuseid, peb olema paigaldatud 
Ethernet võrgukaart (NIC). Kohtvõrguga ühendamiseks on ruuteril nelja pordiga 10/100Mbps 
switch. 100Mbps ühenduste puhul tuleb kasutada Cat5 või paremat kaablit. 
 

2.2.2 Nõuded internetiseadmele 
 
Internetiseadmel (kaabel või DSL modem) peab olema tavaline 10Base-T Ethernet port. 
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2.3 TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüüri esipaneel 
 
TW100-BFR104 ruuteri esipaneelil olevad LED indikaatorid annavad kiire ülevaate ruuteri 
staatusest ja tööst. 
 
Tabel 2-2.1 

LED Power Test Internet 
Local 

1  2  3  4 

Värv 
Seisund 

Roheline 
Roheline 
Kollane 

Roheline 
Roheline 
Kollane 

Põleb roheliselt Vool on Test OK Ühendus 10 Mbps ühendus 

Vilgub roheliselt - Edastab 
andmeid 

10 Mbps ühendus 
edastab andmeid 

Põleb kollaselt - - 100 Mbps ühendus 

Vilgub kollaselt - 

Diagnostika: vilgub 
roheliselt/kollaselt 

minuti jooksul 
Viga: vilgub 

roheliselt/kollaselt 
peale minuti möödumist - 

100 Mbps ühendus 
edastab andmeid 

Ei põle Voolu ei ole Ei tööta Ühedust ei ole Ühendust ei ole 

 

2.4 TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüüri tagapaneel 
 
TW100-BFR104 ruuteri tagapaneelil on ühenduspordid ja toitepistik. Tagapaneelil paiknevad: 
 

� 5V DC toiteadapteri pistik 
� Internetiseadme ühendamiseks (kaabel või DSL modem) mõeldud Etherneti port 
� Neli kohtvõrguga ühendamiseks mõeldud Fast Ethernet porti 
� Tavaline/Uplink lüliti internetipordi ja neljanda kohtvõrgupordi jaoks 
� Tehase seadistuste taastamise nupp 



 12 

 
Tabel 2-2.2 

Tagapaneeli port Kirjeldus 

Kohtvõrgu port Neli 10/100Mbps RJ-45 pistikut 

Internetiport Üks 10Mbps RJ-45 pistik 

Tavaline/Uplink nupud 
Üks lüliti 4. kohtvõrgu pordi jaoks 
Üks lüliti Internetipordi jaoks 

Tehaseseadistuste taastamise nupp 
Taastab tehaseseadistused. Nupule saab 
vajutada lükates kirjaklambri läbi 
tagapaneelil oleva väikese augu 

Toitepistik 5V DC maksimaalselt 2,4A 

 
 

2.5 Broadband ruuter+tulemüüri ühendamine 
Enne ruuteri kasutamist: 

� Ühenda ruuter kohtvõrgu pordi või portide kaudu oma kohtvõrguga 
� Ühenda oma kaabel või DSL modem ruuteri internetiporti 
� Ühenda ruuteri vooluadapter seinakontakti 

 

2.5.1 Ühendamine kohtvõrguga 
 
TW100-BRF104 ruuteril on nelja pordiga switch, mille abil saad ühendada ta oma 
kohtvõrguga. Fast Ethernet pordid on tähistatud sildiga Local10/100M ning toetavad nii 
10Mbps kui 100Mbps andmeedastuskiirusi, sõltuvalt ühendatud arvuti, hubi või switchi 
kiirusest. 100Mbps ühenduste puhul pead kasutama Cat5 kaablit, nagu seadmega komplektis 
olev. 
Ühenda kuni neli arvutit tavaliste võrgukaablitega ruuteri nelja kohtvõrgu porti. 
Kui sinu kohtvõrgus on üle nelja seadme, pead ühendama ruuteri teise switchi või hubiga. 
Ühenda suvaline ruuteri kohtvõrgu port ristatud või ristamata kaabliga teise switchi või 
hubiga. 
 

2.5.2 Internetiseadme ühendamine 
 
Ruuteri internetiseadmega ühendamiseks kasuta kaabel või DSL modemiga komplektis olevat 
võrgukaablit. Ühenda ruuteri internetiport modemi 10Base-T porti. 
Modemil peab olema tavaline 10Base-T pistik. TW100-BFR104 ruuteriga ei ole kaasas 
selleks ühenduseks vajalikku kaablit. Kasuta selle asemel modemiga komplektis olevat kaablit 
või suvalist 10Base-T Etherneti kaablit. Kui sa kasutad DSL modemit, ära muuda modemi 
ühendust telefonivõrguga. 
Etherneti kaabel, mis oli komplektis modemiga, võib olla ristatud või ristamata kiududega 
kaabel. Vajadusel muuda internetipordi tüüpi tavaline/uplink nupust. 
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2.5.3 Vooluadapteri ühendamine 
 
Ruuteri ühendamiseks vooluadapteriga: 
 

1. Ühenda adapteri pistik 5V DC toitepistikusse ruuteri tagapaneelil. 
 

2. Ühenda adapter vooluvõrgu tavalisse seinapistikusse 
 

3. Veendu, et süttib ruuteri Power LED indikaator 
 

2.5.4 Toite ja ühenduste kontrollimine 
 
Peale ruuteri ühendamist vooluvõrku järgi ühenduse ja toite olemasolu kontrollimiseks 
kirjeldatud samme: 
 
1. Kui seade on seina lülitatud, veendu, et Power LED indikaator põleb roheliselt ning ei 

vilgu 
 

2. Peale 30~60 sekundi möödumist kontrolli: 
 
� Kas Test LED indikaator põleb roheliselt. Kui LED endiselt vilgub, on seadmes 

viga. Kui ta vilgub esimese minuti jooksul vaheldumisi kollaselt ja roheliselt, 
sooritab ruuter käivitustesti 
 

� Ühendatud portidele vastavad kohtvõrgu LED indikaatorid põlevad roheliselt 
10Mbps ühenduse puhul ja kollaselt 100Mbps ühenduse puhul. Andmete 
edastamisel vastavas pordis indikaatorid vilguvad 
 

� Internet LED indikaator põleb ühenduse puhul roheliselt. Andmete edastamisel 
pordis indikaator vilgub. 

 

2.6 Tehaseseadistuste taastamine 
 
Tehaseseadistused on: 

� Veebipõhise seadistusprogrammi parool on 1234 
� ruuteri IP aadress on 192.168.1.1 

Tehaseseadistuste taastamiseks on kaks võimalust: 
 
1. Kasuta veebipõhise seadistusprogrammi Restore Factory Default Configuration 
funktsiooni 
 
2. Kasuta Restore Factory Defaults nuppu ruuteri tagapaneelil. Kasuta seda võimalust juhul 
kui sa ei tea veebipõhise seadistusprogrammi parooli ega seadme IP aadressi 
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2.6.1 Tehaseseadistuste taastamise nupu kasutamine 
 

1. Hoia tehaseseadistuste taastamise nuppu 10 sekundi jooksul all ning vabasta seejärel. 
Kui Test LED indikaatori tuli hakkab vilkuma, on tehaseseadistused taastatud ning 
ruuter taaskäivitub. Muudel juhtudel jätka sammuga 2 
 

2. Ühenda toiteadapter ruuteri küljest lahti 
 

3. Ühenda toiteadapter tagasi, hoides all tehaseseadistuste taastamise nuppu 
 

4. Hoia tehaseseadistuste taastamise nuppu all. Test LED indikaator hakkab vilkuma 
ning väreleb seejärel seejärel 10 – 15 sekundit. See tähendab, et tehaseseadistused on 
taastatud ning ruuter taaskäivitub 
 

5. Lase tehaseseadistuste taastamise nupp lahti ning oota kuni seade käivitub 
 
Nüüd oled valmis seadistama oma kohtvõrku vastavalt järgmises peatükis toodud 
juhistele. 
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3. Peatükk KOHTVÕRGU ETTEVALMISTAMINE 
 

3.1 Sissejuhatus 
See peatükk kirjeldab sinu kohtvõrgu seadistamist TW100-BRF104 kaudu internetiühenduse 
kasutamiseks ning püsiühenduse tellimist Interneti teenusepakkujalt. 
 

3.2 Tööjaamade TCP/IP võrgutööks ettevalmistamine 
TW100-BFR104 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 TW100-BFR104 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. 
TW100-BFR104 ruuter on tehaseseadistuses ka DHCP server ning jagab käivitumisel 
automaatselt järgmisi TCP/IP parameetreid: 
 

• Arvutite IP aadressid: 192.168.1.2 – 192.168.1.32 
• Subnet mask: 255.255.255.0 
• Põhiruuter: 192.168.1.1 

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

3.3 Windows 95 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. 
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Pilt 3-3.1 

 

Microsoft Windows 95 või uuema 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 
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3. Vali Microsoft 
 

4. Vali Client for Microsoft Networks  ning vajuta OK  nupule 
 

3. Taaskäivita muudatuste jõustumiseks arvuti 
 

3.3.2 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 
 

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 TWN100-BFR104 ruuterisse. 
 

3.3.3 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 ja 2000 professional 

operatsioonisüsteemides 
Arvuti TCP/IP seadistuste kontrollimiseks: 

1. Ava Start menüüst valik Run. Avaneb Run aken 
 

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

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

• IP aadress on vahemikus 192.168.1.2 kuni 192.168.1.32 
• subnet mask on 255.255.255.0 
• põhiruuter on 192.168.1.1 
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3.4 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: 
 

1. Ava Apple (Õunamenüü) menüüst Control Panel ning sealt TCP/IP. Avaneb 
TCP/IP kontrollpaneel. 

 
 

2. Vali Connect via menüüst Macintoshi võrgukaart (Ethernet) 
 

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

4. Sulge TCP/IP kontrollpaneel 
 

5. Korda iga Macintoshi puhul kohtvõrgus 
 

3.4.1 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. 

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

• IP aadress on vahemikus 192.168.1.2 kuni 192.168.1.32 
• subnet mask on 255.255.255.0 
• põhiruuter on 192.168.1.1 

 
Kui väärtused ei ühti, võid proovida oma Macintoshi taaskäivitada või muuta Configure 
valikut muule väärtusele ja jälle tagasi. 
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3.5 Sinu internetiühenduse konto 
 
Internetiühenduseks on sul vaja sõlmida ühe kasutaja leping interneti teenusepakkujaga (ISP) 
ning rentida või osta internetiseade, näiteks kaabel või DSL modem. Modem peab olema 
iseseisev seade, mitte laienduskaart arvutile, ning toetama Ethernet ühendust. 
Ühe kasutaja konto puhul annab ISP sulle ühe arvuti TCP/IP parameetrid. Tüüpiliselt toimub 
seadistamine suures osas automaatselt ühenduse loomisel ning sa ei pea pidevalt muutuvat 
dünaamilist informatsiooni eraldi üles märkima. 
Internetiühenduse jagamiseks võtab TW100-BFR104 ruuter endale sellesama ühe arvuti rolli 
ning ta on vaja seadistada samamoodi, nagu sa muidu seadistaksid arvuti. Kui ruuteri 
internetiport on modemiga ühendatud, paistab ruuter ISP-le nagu tavaline arvuti. Seejärel 
võimaldab ruuter kohtvõrgu arvutitel end sellesama arvutina maskeraadida, edastades 
andmeid modemile. Sellist tehnoloogiat internetiühenduse jagamiseks kutsutakse 
võrguaadresside transleerimiseks (NAT) või IP maskeraadimiseks. 
 

3.5.1 Sisselogimisprotokollid 
 
Mõned ISP-d nõuavad spetsiifiliste sisselogimisprotokollide kasutamist. Sellisel juhul pead 
teadma kasutatavat protokolli ning oma kasutajatunnust ja parooli. Kaks levinumat protokolli 
on: 
 

• PPP üle Etherneti (PPPoE). Levinuimad PPPoE kliendid on WinPOET ja EnterNet 
• RoadRunner. Mitte kõik RoadRunneri teeninduspiirkonnad ei vaja 

sisselogimisprotokolli kasutamist. Kui sinu ISP on RoadRunner, pead küsima, kas on 
vaja kasutada RoadRunnerile spetsiifilisi programme. 

 
Peale kohtvõrgu ja ruuteri seadistamist logib ruuter end ISP võrku ning sa ei pea seda enam 
oma arvutist tegema. 
 

3.5.2 Kontoinfo 
Kui ISP ei eralda järgmisi parameetreid dünaamiliselt, peaks ta andma sulle alltoodud 
informatsiooni: 
 

• IP aadress ning subnet mask 
• Ruuteri IP aadress, teisisõnu sinu ISP broadband ruuter+tulemüüri IP aadress 
• Üks või mitu DNS serveri IP aadressi 
• arvuti internetinime ja domeeninime. Näiteks võib sinu arvuti täisnimi olla 

mail.xxx.yyy.zzz. Edaspidistes näidetes on domeeninimeks xxx.yyy.zzz 
 
Kui ISP edastab selle info dünaamiliselt, registreerib sinu ruuter informatsiooni automaatselt. 
Kui ISP hooldusinsener seadistas modemi paigaldamise käigus sinu arvuti või kui sa tegid 
seda ISP juhiste järgi, kirjuta üles seadistused arvuti TCP/IP Properties aknast (või 
Macintoshi puhul TCP/IP Control Panel aknast) enne arvuti seadistamist TWN100-BFR104 
ruuteri kasutamiseks. Järgnevalt kirjeldatakse seda protseduuri. 
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3.5.3 ISP seadistuste leidmine (Windows) 
 
Nagu ülal mainitud, pead kirjutama üles oma arvuti praegused seadistused, et saaksid neid 
ruuteri seadistamise ajal kasutada. See on vajalik ainult siis kui ISP ei eralda TCP/IP 
seadistusi automaatselt. 
Et leida ruuteri seadistamiseks vajalikku informatsiooni: 
 

1. Ava Start menüüst Settings alammenüü ning sealt Control Panel 
 

2. Topeltkliki Network ikooni 
 

3. Avaneb Network aken, mis loetleb paigaldatud komponente 
 

4. Vali TCP/IP ning sealt Properties 
 

5. Avaneb TCP/IP Properties dialoogiaken 
 

6. Vali IP address sakk 
Kui sakil on kirjas IP aadress ja subnet mask, kirjuta need üles. Kui aadress on kirjas, 
kasutab ISP staatilist IP aadressi. Kui informatsioon puudub, kasutab ISP dünaamilist 
IP aadressi. 
Vajuta Obtain IP address automatically nupule. 
 

7. Vali Gateway sakk 
Kui sakil on Installed Gateways jaotuses kirjas aadress, märgi see üles. 
Vali aadress ning vajuta aadressi kustutamiseks Remove nupule. 
 

8. Vali DNS Configuration sakk 
Kui sakil on kirjas mõne DNS serveri aadress, märgi see üles. Kui Host või Domain 
väljadel on lisainformatsiooni, kirjuta see üles. 
Vajuta Disable DNS nupule. 
 

9. Vajuta muudatuste salvestamiseks OK  nupule ning välju TCP/IP Properties 
dialoogiaknast. 
 

10. Sa jõuad tagasi Network aknasse 
 

11. Vajuta OK  nupule 
 

12. Taaskäivita küsimise peale arvuti. Vajadusel sisesta Windowsi CD. 
 



 21 

3.5.4 ISP seadistuste leidmine (Macintosh) 
Nagu enne mainitud, võib olla vajalik oma Macintoshi praeguste seadistuste üleskirjutamine 
TW100-BFR104 ruuteri hilisemaks seadistamiseks. 
See on vajalik ainult siis kui ISP ei eralda TCP/IP seadistusi automaatselt. 
Et leida ruuteri seadistamiseks vajalikku informatsiooni: 
 

1. Ava Apple menüüst Control panels ning sealt TCP/IP 
 

2. Avaneb TCP/IP Control Panel aken, mis näitab arvuti TCP/IP seadistusi. Kui 
Configure menüüst on valitud Using DHCP Server, kasutab sinu ISP dünaamilist IP 
aadressi. Sellisel juhul sulge kontrollpaneel ning jäta kogu käesolev osa vahele. 
 

3. Kui IP aadress ja subnet mask on kirjas, märgi need üles 
 

4. Kui Router address väljal on aadress, kirjuta see üles. See on ISP ruuteri aadress 
 

5. Kui kirjas on mõni Name Server, märgi see väärtus üles. Need on sinu ISP domeeni 
nimeserverid 
 

6. Kui Search kastis on midagi kirjutatud, märgi see üles 
 

7. Vali Configure via menüüst Using DHCP server 
 

8. Sulge TCP/IP Control Panel aken 
 

3.6 Kõik valmis TW100-BRF104 broadband ruuter+tulemüüri seadistamiseks 
Peale kõigi kohtvõrgu arvutite seadistamist ja ruuteri ühendamist kohtvõrku oled sa valmis 
TW100-BRF104 ruuteri seadistamiseks. 
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4. Peatükk    VEEBIPÕHINE SEADISTUSPROGRAMM 
 
See peatükk tutvustab ruuteri veebipõhist seadistusprogrammi ja õpetab selle kaudu ruuterisse 
sisse logima ning sooritama esmast seadistust. Veebipõhise seadistusprogrammi loomisel oli 
kasutusmugavus esmaseks eesmärgiks, samal ajal võimaldab programm aga ka ruuteri 
keeruliste parameetrite seadistamist. 
 
Veebipõhise seadistusprogrammi kasutamiseks peab sinu arvutis olema veebibrauser, näiteks 
Microsoft Internet Explorer või Netscape Navigator. Kuna veebipõhine seadistusprogramm 
kasutab Javat, peab sinu brauserile olema paigaldatud Java plugin ning ta peab toetama HTTP 
üleslaadimist. Tasuta brauserid on olemas nii Windowsile, Macintoshile kui UNIX/Linuxile. 
 

4.1 Veebipõhine seadistusprogramm ja brauserid 
 

4.1.1 Veebipõhisesse seadistusprogrammi sisselogimine 
1. Lülita TW100-BFR104 ruuter sisse ning oota kuni ta käivitub, milleks läheb vähemalt 

minut ning peale mida Test LED kustub. 
2. Taaskäivita arvuti TCP/IP seadistuste saamiseks ruuteri DHCP serverilt 
3. Käivita veebibrauser 
4. Sisesta aadressireale http://192.168.1.1 ning vajuta Enter klahvi 
5. Avaneb sisselogimise aken, mida on kujutatud järgmisel pildil. Teistes brauserites 

võib aken teistsugune välja näha. 
 

 
6. Sisesta User Name väljale 'admin' ning Password väljale '1234'. Seejärel vajuta OK  

nupule. Kui sa oled ruuteri parooli juba vahetanud, sisesta uus parool. 
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4.2 Sisseehitatud seadistusprogrammi tutvustus 
Peale õnnestunud sisselogimist avaneb allkujutatud aken, mis sisaldab linke järgmistele 
seadistusakendele. 

 
Pilt: 4-4.2 
 
Soovitame kasutada ekraanilahutust 800x600 pikselit väikeste fontidega. Mõnel leheküljel, 
kus kogu informatsiooni mahutamine ekraanile ei ole praktiline, võib olla siiski vaja kerida. 
Ekraani ülaosas on neli nuppu. Neile vajutades avanevad teised seadistusaknad. 
 

1. Home on seesama aken 
2. Basic seadistusaknast saad määrata oma interneti- ja kohtvõrgu ühenduse parameetrid, 

süsteemsed parameetrid, nagu nimi, parool ning kuupäev/kellaaeg, ning vaadata 
statistikat. 

3. Advanced aknast saad seadistada dünaamilist DNS-i, pordiedastusi, staatilisi ruute, 
dünaamilisi ruute, kaughaldust, laadida uut püsivara võisalvestada seadistusfaile ning 
taastada seadistused varukoopiast. 

4. Firewall  aknast saad seadistada tulemüüri, sealhulgas DoS kaitset, sisufiltreid, lubada 
ja keelata erinevaid teenuseid ning vaadata logisid. 

 
Onlain abitekstide vaatamiseks vajuta Help nupule. 
Järgmised kolm peatükki kirjeldavad Basic, Advanced ja Firewall akende tööd. 
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5. Peatükk ESMASED SEADISTUSAKNAD 
 
See peatükk kirjeldab ruuteri internetiühenduse ja kohtvõrgu ühenduse, süsteemse 
informatsiooni , nagu nimi, parool ja kuupäev/kellaaeg, seadistamist ning süsteemse 
informatsiooni ja statistika vaatamist. 
 

5.1 Setup (Seadistamine) 
Järgmise akna valimiseks vajuta Setup nupule. Sellest aknast saad seadistada 
internetiühendusega seotud parameetreid. Kõigi valikute nägemiseks võib olla vaja allapoole 
kerida. Juuresolevale joonisele järgnev tabel seletab aknas olevaid valikuid. 
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Tabel 5-5.1 
Väli Kirjeldus 

Obtain IP Address automatically 

(Seadista IP aadress automaatselt) 

See valik paneb ruuteri küsima ISP-lt dünaamilist IP 
aadressi 

IP Address 

(IP aadress) 

Sisesta selle seadme IP aadress punktidega eraldatud 
kujul 

Default Gateway IP Address 

(Põhiruuteri IP aadress) 

Sisesta TW100-BFR104 seadme põhiruuteri IP 
aadress. Selle peaks andma sulle ISP 

DNS 1, 2 DNS (Domeeni nimeserver) seostab internetiaadresse 
IP aadressidega ning vastupidi. DNS serverid on 
ülimalt olulised, kuna ilma nendeta pead sa teadma 
iga serveri IP aadressi. 

ISP võib anda sulle DNS serverite aadresse kahel 
moel. Ühel juhul saad need infolehel või ISP 
veebileheküljelt. Kui sul on teada ISP DNS serverite 
IP aadressid, sisesta need siia. 

Teisel juhul jäta need väljad tühjaks. Sellisel juhul 
käitub ruuter DNS proxyna 

Disable Login 

(Ära logi sissse) 

Vali juhul kui sa ei pea internetiühenduse loomiseks 
ISP serverisse sisse logima 

Enable Login 
(Logi sisse) 

Vali juhul kui sa pead internetiühenduse loomiseks 
ISP serverisse sisse logima 

PPPoE PPPoE on IETF soovituslik standard (RFC 2516), mis 
kirjeldab, kuidas arvuti suhtleb broadband modemiga 
(DSL, kaabel) 

PPPoE toetab sisselogimis- ja autenteerimimeetodeid, 
mida olemasolev Microsoft Dial-Up Networking 
tarkvara aktiviseerida oskab, ning ei nõua seega 
Windowsi kasutajatelt lisatööd 

PPTP Point-to-Point Tunneling Protokoll (PPTP) on 
TCP/IP võrkudes kahe sõlmpunkti vahel turvalise 
ühenduse (VPN) loomiseks mõeldud protokoll. 

PPTP toetab on-demand multiprotokoll VPN-i üle 
avalike võrkude, sealhulgas internet 

RR-Toshiba 
(RR Manager) 

Kui sinu ISP-ks on RoadRunner, vali 
autenteerimimeetodiks RR-Toshiba või RR-Manager 

Username 
(Kasutajatunnus) 

Sisesta ISP antud kasutajatunnus 

Password 
(Parool) 

Sisesta ülaloleva kasutajatunnusega seotud parool 

Service Name (PPPoE Only, 
Optional) 
Teenuse nimi (Ainult PPPoE, 
valikuline) 

Kui sa vajad PPPoE serveriga ühenduse loomiseks 
teenuse nime, sisesta siia väljale PPPoE teenuse nimi 

Login Server IP (RR Login Only) 
Sisselogimisserveri IP (Ainult RR 
login) 

Kui kasutad RoadRunner ISP-d, sisesta vajadusel siia 
ISP serveri IP aadress 



 26 

Väli Kirjeldus 
Idle Timeout (Seconds) 
(Ajalimiit sekundites) 

Määrab tegevusetuse ajalimiidi (aja, mille jooksul 
ruuteri ja serveri vahel ei ole toimunud liiklust) mis 
võib mööduda, enne kui ruuter lõpetab  automaatselt 
ühenduse (See kehtib ainult siis kui ruuter algatas 
ühenduse) 

PPTP Specific Configuration 
(PPTP-spetsiifilised seadistused) 

My IP Address 
(Minu IP aadress) 

Server IP Address 
(Serveri IP aadress) 

Connection ID/Name 
(Ühenduse ID/Nimi) 

PPTP ühenduse puhul täida järgnevad väljad 

 
Sisesta internetipordi IP aadress 
 
Sisesta ANT-i (ADSL Network Termination Modem) 
aadress 

Sisesta ühenduse ID või nimi ANT-s (ADSL Network 
Termination). Kirje peab järgima c:id või n:nimi 
kirjaviisi. 

See väli on valikuline ning sõltub sinu xDSL 
modemist 

MAC Address Clone (Optional) 
(MAC aadressi kloonimine 
(Valikuline)) 

Selle välja abil saad kloonida ühe kohtvõrgu arvuti 
MAC aadressi, mida hakatakse kasutama ruuteri 
internetipordi MAC aadressina. Peale kloonimist 
aadress salvestatakse ning seda ei muudeta, 
väljaarvatud juhil kui sa teed seda käsitsi või laed 
ruuterisse teist seadistustefaili 

User defined WAN MAC Address 
(Kasutaja määratud internetipordi 
MAC aadress) 

Sisesta siia kloonitav kohtvõrgu arvuti MAC aadress 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste 
rakendamise 
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5.2 System (Süsteem) 
Vajuta järgmise akna avamiseks System nupule. Selles aknas saad määrata ruuteri nime, 
parooli ning kuupäeva/kellaaja. Kogu akna sisu nägemiseks võib olla vaja allapoole kerida. 
Juuresolevale joonisele järgnev tabel kirjeldab aknas olevaid välju. 

 
Tabel 5-5.2 

Väli Kirjeldus 
Süstem Name 
(Süsteemi nimi) 

Süsteemi nime kasutatakse ruuteri identifitseerimiseks. Me 
soovitame kasutada oma arvuti Computer Name väärtust 

Domain Name 
(Domeeninimi) 

Domeeninimi edastatakse kohtvõrgu arvutitele DHCP protokolli 
abil. Kui sa jätad selle välja tühjaks,  kasutatakse ISP-lt DHCP 
protokolli kaudu saadud nime. Kuigi igale arvutile tuleb määrata 
oma nimi, saavad nad domeeninime ruuterist DHCP protokolli 
kaudu 

Password 
(Parool) 

Esimesel korral sisse logides on parooliks 1234. Parooli 
sisestades näitab arvuti iga tähemärgi asemel * sümbolit. 

Kui sa ei tee midagi viie minuti jooksul peale sisselogimist, 
logitakse sind automaatselt välja ning sa näed tühja akent 

New Password Sisesta ruuteri uus parool 
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Väli Kirjeldus 
(Uus parool) 
Re-enter To Confirm 
(Sisesta kinnitamiseks 
uuesti) 

Sisesta uus parool kinnitamiseks uuesti 

Time/Date 
(Kellaaeg/Kuupäev) 

Kellaaeg/Kuupäev 

Time Zone 
(Ajavöönd) 

Vali hüpikmenüüst oma asukohale vastav ajavöönd. Seda 
väärtust kasutatakse ajaliselt muutuvate blokeeringute 
seadistamisel. Ruuter kasutab õige kellaaja leidmiseks NTP 
(Network Time protokoll) protokolli. See menüü näitab praegust 
kellaaega 

Disable Daylight Savings 
(Ära kasuta suveaega) 

Kui sa ei kasuta suveaega, märgi see valik 

Enable Daylight Savings 
(Kasuta suveaega) 

Kui sa kasutad suveaega, märgi see valik 

Start Date (month, day) 
(Algus (kuu, päev)) 

Suveaja alguskuu ja -päev 

End Date (month, day) 
Lõpp (kuu, päev) 

Suveaja lõpu kuu ja päev 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste rakendamise 
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5.3 LAN  (Kohtvõrk) 
Vajuta järgmise akna avamiseks LAN  nupule. Selles akanas saad määrata DHCP serveri ning 
süsteemi TCP/IP seadistusi. Juuresolevale joonisele järgnev tabel kirjeldab aknas olevaid 
välju. 

 
Väli Kirjeldus 

Disable DHCP Server 
(Lülita DHCP server välja) 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC2131 
ning RFC 2132) võimaldab klientarvutitele pärida 
käivitumisel TCP/IP seadistusi serverist. Sa võid seadistada 
ruuteri tööle DHCP serverina või selle funktsiooni välja 
lülitada 

Enable DHCP Server 
(Lülita DHCP server sisse) 

Kui s soovid, et ruuter edastaks kohtvõrgu arvutitele 
TCP/IP seadistusi, lülita see funktsioon sisse 

IP Pool Starting Address 
(IP aadresside algus) 

Klientidele jagatavate IP aadresside algus 

IP Pool Size 
(Jagatavate IP aadresside arv) 

Tehase seadistuses on see 32, mis tähendab 31 
klientaadressi (üks aadress kulub ruuterile endale) 

LAN Setup 
(LAN seadistused) 

LAN seadistused 

IP Address 
(IP aadress) 

Sisesta ruuteri IP aadress punktidega eraldatud kirjaviisis 

IP Subnet Mask 
(Subnet mask) 

Ruuter arvutab subnet maski automaatselt talle määratud IP 
aadressi järgi. Kui sa ei ole oma kohtvõrku subnettideks 
jaganud, kasuta ruuteri pakutud väärtust 

Help Avab antud akna HTML abiteksti 
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Väli Kirjeldus 
(Abitekst) 
Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste rakendamise 

5.3.1 Display DHCP Client Table 
(Näita DHCP klientide loetelu) 
 
Joonisel kujutatud akna avamiseks vajuta Display DHCP Client Table nupule. 

 
 
DHCP klientide loetelu näitab kõiki ruuteri DHCP serveri jagatud IP aadresse. Iga kliendi 
kohta näidatakse tema IP aadressi, NetBIOS nime ning MAC aadressi. Kui ruuter 
taaskäivitada, need andmed kaovad. 
 
Tabel 5-5.4 

Väli Kirjeldus 
# See on kliendi järjekorranumber 
IP Address 
(IP aadress) 

See on antud kliendi IP aadress 

Host Name 
(Arvuti nimi) 

See on antud kliendi arvuti NetBIOS nimi 

MAC Address 
(MAC aadress) 

See on antud kliendi MAC (Media Access Control) aadress 

Refresh 
(Uuenda) 

See nupp uuendab ülaltoodud andmeid 

5.4 Status (Staatus) 
Vajuta järgmise akna avamiseks Status nupule. Selles akanas saad seadistada süsteemi 
informatsiooni ning statistikat. 
Juuresolevale joonisele järgnev tabel kirjeldab aknas olevaid välju. 



 31 

 
Tabel 5-5.5 

Väli Väärtus 
System Information 
(Süsteemi informatsioon) 

Järgmised viis välja näitavad üldist informatsiooni ruuteri kohta 

System Name 
(Süsteemi nimi) 

See on ruuteri süsteemi- + domeeninimi. Näiteks on ruuteri nimega 
xxx ja domeeninimega firma.ee süsteeminimi xxx.firma.ee 

F/W Version 
(Püsivara versioon) 

See on ruuteri püsivara versiooninumber ja tootmiskuupäev. 
Näiteks V3.25(CA.1)C0. 

System Time 
(Süsteemikell) 

Näitab ruuteri kellaaega 

System Date 
(Süsteemikuupäev) 

Näitab ruuteri kuupäeva 

WAN Port 
(Internetiport) 

Järgmised neli välja näitavad üldist informatsiooni seadme 
internetipordi kohta 

MAC Pordi MAC aadress 
IP Pordi IP aadresse 
Subnet Mask Pordi subnet mask 
DHCP Internetipordi DHCP staatus (klient või välja lülitatud). Kui see on 

välja lülitatud, kasutab ruuter staatilist IP aadressi. Kui valitud on 
klient (Client), saab ruuter ISP-lt dünaamilise IP aadressi. 

LAN Port 
(Kohtvõrgu port) 

Järgmised neli välja annavad üldist informatsiooni Kohtvõrgu 
pordi kohta 

MAC Pordi MAC aadress 
IP Pordi IP aadress 
Subnet Mask Pordi Subnet mask 
DHCP Pordi DHCP staatus (Server või välja lülitatud). Kui DHCP on 

välja lülitatud, ei jaga ruuter kohtvõrgu arvutitele TCP/IP 
seadistusi. Kui valitud on server, jagab ruuter kohtvõrgu arvutitele 
TCP/IP seadistusi. 

Show Statistics 
(Näita statistikat) 

Avab järgnevalt kujutatud statistika akna 
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Väli Väärtus 
Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

5.4.1 Statistika 
Järgmise akna avamiseks vajuta Show Statistics nupule 

 
 
Tabel 5-5.6 

Väli Kirjeldus 
Port Interneti- ning kohalike portide statistika. Iga pordi kohta näitab aken 

järgnevat informatsioon: 
Status 
(Staatus) 

Näitab pordi kiirust ning duplex režiimi seisu. PPPoE puhul ka  liini seisu – 
Down (liin on maas), Idle (Liin on vaba), Dial (Hakkab valima), Drop 
(Lõpetab). 

TxPkts Sellest pordist väljunud pakettide arv viimasest taaskäivitusest või loenduri 
käsitsi nullimisest 

RxPkts Siia porti saabunud pakettide arv viimasest taaskäivitusest või loenduri käsitsi 
nullimisest 

Cols Pordis toimunud kollisioonide arv viimasest taaskäivitusest või loenduri 
käsitsi nullimisest 

Tx B/s Pordi andmeedastuskiirus baitides sekundi kohta 
Rx B/s Pordi andmete vastuvõtmise kiirus baitides sekundi kohta 
Uptime Tööaeg viimasest taaskäivitusest 
Refresh See nupp uuendab antud andmeid 
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6. Peatükk KEERULINE SEADISTAMINE 
 
See peatükk kirjeldab dünaamilise DNS-i, pordiedastuse, staatiliste ning dünaamiliste ruutide 
seadistamist, seadistustest varukoopiate tegemist ning varukoopiast taastamist, püsivara 
uuendamist, kaughaldust ning diagnostikat. 

6.1 Dünaamiline DNS 
Järgmise akna avamiseks vajuta Dynamic DNS nupule. Siit saad määrata dünaamilise DNS 
serveri. 
TW100-BFR104 ruuter toetab Dünaamilist domeeninime teenust (DDNS), mille puhul 
salvestatakse dünaamiliselt eraldatud IP aadressid kesksesse andmebaasi, kuhu on võimalik 
sooritada päringuid. DDNS server salvestab veel ka parooliga kaitstud E-posti aadresse koos 
arvutite IP aadressidega ning vastab päringutele E-posti aadressi alusel. 
DDNS serveri kasutamisel võid uuendada oma IP aadressi ning kõik saavad endiselt sinuga 
ühendust (NetMeeting, CuSeeMe jt). Samuti pääsed oma FTP või veebiserveril ligi DNS-i 
laadse nime, näiteks nimi.dyndns.org, abil. See nimi ei muutu kanagi, kuigi sinu IP aadress 
võib muutuda, ning tuttavad saavad sind kätte uut IP aadressi teadmata. 
Esiteks pead omama registreeritud DDNS kontot www.dyndns.org serveris. See on mõeldud 
dünaamilise IP aadressi kasutajatele, kes soovivad siiski oma domeeninime. 
Selle käsiraamatu trükkimise hetkel toetas TW100-BFR104 ruuter DynDNS-i klientteenust, 
mille abil saad kasutada DDNS teenust. 

6.1.1 DynDNS jokker 
 
DDNS jokkeri aktiviseerimine suunab kõik *.nimi.dyndns.org päringud aadressile 
nimi.dyndns.org. See on kasulik, kui soovid, et näiteks www.nimi.dyndns.org aadressile 
tehtud päringud jõuaksid sinu arvutini. 
Järgmine Joonis kujutab DDNS teenuse valikuid: 

 
Pilt: 6-6.1 
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Tabel 6-6.1 
Väli Väärtus 

Disable Dynamic DNS Service 
(Lülita DDNS teenus välja) 

Märgi valik, kui sa ei soovi DDNS teenust kasutada 

Enable Dynamic DNS Service 
(Lülita DDNS teenus sisse) 

Märgi valik, kui soovid DDNS teenust kasutada, ning 
täida järgnevad väljad 

Service provider 
(Teenusepakkuja) 

See on sinu DDNS kliendi nimi. Väli on ainult loetav 

Registered Host Name 
(Registreeritud arvutinimi) 

Sisesta DDNS teenuse pakkuja poolt sulle eraldatud 
arvutinimi 

Enable Wildcard 
(Lülita jokker sisse) 

Ruuter toetab DDNS jokkerit. Et seda sisse lülitada, 
märgi antud valik 

E-mail address 
(E-posti aadress) 

Sisesta oma E-posti aadress 

User 
(Kasutaja) 

Sisesta oma kasutajatunnus 

Password 
(Parool) 

Sisesta oma parool 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste 
rakendamise 

 

6.2 Portide edatamine 
Järgmise akna avamiseks vajuta Port Forwarding  nupule. 

6.2.1 Pordiedastuste seadistamine kohalikele serveritele 
 
Kuigi internetist paistab kogu sinu kohtvõrk ühe IP aadressina, saad sa käivitada erinevatel 
arvutitel erinevaid teenuseid (näiteks FTP ja HTTP) ning neile internetist päringuid sooritada. 
Selleks kasuta antud akent. 
Teenuseid identifitseeritakse sissetuleva paketi sihtpordi numbri järgi. Näiteks on sinu 
ruuterile saadetud pakett sihtpordiga 80 HTTP päring ning sihtpordiga 21 FTP päring. Teisi 
näiteid pordinumbritest leiad PORTS menüüst, kuid kasutada võid ka muid numbreid. 
Levinumate teenuste pordinumbrid leiad RFC-st 1700 “Assigneeritud numbrid”. 
 
Paljud levinud püsiühenduse pakkujad ei luba sul käivitada oma servereid (nagu HTTP 
või FTP server) ning võivad selle üritamisel sinu lepingu lõpetada või päringud 
blokeerida. Kui sa ei ole kindel, loe teenuse tellimiseks sõlmitud lepingut. 
Siit aknast saad edastada ruuterile tulnud pakette sisevõrgu serveritele. Lisaks edastamisele 
portide kaupa, saad määrata ka põhiserveri (teisisõnu DMZ), millele edastatakse kõik 
ülejäänud paketid. Pordiedastuse seadistamiseks: 
 

1. Sisesta pordi number vabale Service Port Range väljale. 
2. Et edastada ühte kindlat porti, sisesta see uuesti Service Port Range väljale peale ~ 

märki. 
3. Et edastada kõiki porte mingis vahemikus, sisesta viimese edastatav pordi number 
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4. Sisesta Server IP Address väljale kohtvõrgu serveri IP aadress 
5. Vajuta menüü lõpus olevale Apply  nupule 

 
Näide kohaliku HTTP ja FTP serveriga 
Kui kohtvõrgu server IP aadressiga 192.168.1.33 on HTTP ning FTP server, seadista Port 
Forwarding  menüü edastama porte 80 ning 21 kohalikule aadressile 80. Kui kasutaja 
internetist soovib pääseda juurde sinu serverile, peab ta teadma sinu ruuteri ISP poolt 
määratud IP aadressi. Kui see on näiteks 172.16.1.23, peab kasutaja veebiserveri 
külastamiseks sisestama aadressi http://172.16.1.23. IP aadressi leiad Status aknast, kus ta 
kannab nime WAN IP Address. 
Sellise lahenduse puhul pead teadma järgmisi fakte: 
 

• Kui sulle eraldatud IP aaadress on dünaamiline, muutub IP aadress perioodiliselt 
• Kui kohtvõrgu arvuti saab IP aadressi ruuterilt DHCP protokolli kaudu, võib see arvuti 

taaskäivitumisel muutuda. Selle vältimiseks kasuta kohtvõrgus staatilisi IP aadresse. 
 
Tabel 6-6.2 

Pordi number Serveri IP aadress 
Põhiline 0.0.0.0 
80 (HTTP) 192.168.1.33 
21 (FTP) 192.168.1.33 
 
Kohalikud arvutid pääsevad selle näite järgi kohtvõrgu serverile ligi kohtvõrgu IP aadressi 
abil ning välisvõrgu IP aadressile sooritatud päringud ei õnnestu. 
 
Näide kohaliku mänguserveri või videokonverentsitarkvaraga 
 
Osad OnLine mängud ning videokonverentsitarkvara ei toeta NAT tehnoloogiat. Ruuter 
tunneb osad sellised programmid ära ning toetab neid, kuid osa tarkvara ei pruugi siiski 
normaalselt töötada. Mõnedel juhtudel saab tarkvara kasutada, kui sisevõrgu arvuti IP aadress 
on sisestatud pordiedastusmenüüsse põhiaadressina (DMZ). Kui kasutad kohtvõrgus 
mänguserverit või videokonverentsitarkvara, sisesta vastava kohtvõrgu arvuti IP aadress 
põhiaadressiks. 
Järgnev tabel kirjeldab antud akna välju: 
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Pilt: 6-6.2 
 
Tabel 6-6.2 

Väli Väärtus 
Disable DMZ 
(Lülita DMZ välja) 

Märgi see valik, kui sa ei soovi kasutada DMZ-i 

Enable DMZ 
(Lülita DMZ sisse) 

Märgi see valik, kui sa soovid kasutada DMZ-i 

Server IP Address 
(Serveri IP aaadress) 

Sisesta kohtvõrgus asuva serveri IP aadress, kuhu soovid porte 
edastada 

Disable Port Forwarding 
(Lülita pordiedastus välja) 

Märgi see valik, kui sa ei soovi pordiedastust kasutada 

Enable Port Forwarding 
(Lülita pordiedastus sisse) 

Märgi see valik, kui sa soovid kasutada pordiedastust 

Service Port Range 
(Teenuste pordivahemik) 

Sisesta edastatavate portide vahemik ning kohtvõrgu serveri IP 
aadress. Et edastada mitut porti, sisesta algus- ja lõpp-port. Et 
edastada ühte porti, sisesta pordi number mõlemale väljale 

Server IP Address 
(Serveri IP aadress) 

Sisesta kohtvõrgus asuva serveri IP aadress 

Well-known ports 
(Levinud pordid) 

Need on levinud teenuste pordid. Lähemalt loe RFC-st 1700 
“Assigneeritud numbrid”. 

HTTP: 80 

HTTPS: 443 

ECHO: 7 
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Väli Väärtus 
FTP: 21 

PPTP: 1723 

SSH: 22 

TELNET: 23 

NNTP: 119 

SMTP: 25 

FINGER: 79 

POP3: 110 

IMAP: 143 

DNS: 53 
Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste rakendamise 

 

6.3 Staatiline marsruut 
 
Järgmise akna avamiseks vajuta Static Route nupule. Siit saad seadistada staatilisi marsuute. 
Staatilised marsruudid annavad ruuterile informatsiooni, mida ta teisiti leida ei suuda. See 
võib olla vajalik, kui RIP protokoll on välja lülitatud või sinu kohtvõrgus on mitu erinevat 
subnetti. 
Ruuteril ei ole aimu talle lähimate ruuterite taga asuvatest võrkudest. Tavaliselt on ruuteril 
vajalik  informatsiooni peale internetiühenduse loomist ning lisamarsruutide määramine ei ole 
vajalik. Kui sinu kohtvõrgus on aga mitu subnetti või ruuterit, võib olla vajalik 
lisamarsruutide kirjeldamine. 
Järgnev tabel kujutab antud akna välju ja nende tähendusi: 
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Pilt: 6-6.3 
 

Väli Väärtus 
Static Routing Entry 
(Staatilise marsruudi kirje) 

Vali loodav või muudetav kirje siit rippemenüüst 

Enable This Entry 
(Lülita see kirje sisse) 

Märgi see valik, kui soovid antud marsruuti aktiviseerida 

Route Name 
(Marsruudi nimi) 

Sisesta marsruuti kirjeldav nimi. Väljal on ainult informatiivne roll 

Destination IP Address 
(Sihtpunkti IP aadress) 

Sisesta sihtpunkti IP aadress. Ruutimine toimub ainult võrgu 
aadresside järgi. 

Subnet Mask 
(Subnet mask) 

Sisesta sihtpunkti subnet mask. Kui sa soovid luua marsruuti ühele 
arvutile, sisesta 255.255.255.255, mis tähendab arvuti aadressiga 
sama võrgu aadressi. 

Default Gateway 
(Põhiruuter) 

Sisesta selle võrgu ruuteri aadress. Määratud ruuter peab olema 
pakettide edastamiseks sinu ruuterist kättesaadav. Kohtvõrgus peab 
ruuter paiknema samas subnetis koos TW100-BFR104 ruuteriga. 
Interneti puhul peab aaadressiks  olema sinu ISP ruuteri aadress 

Hop Count (Metric, max 
15) 
(Hüppe suurus, 
maksimaalselt 15) 

See on ruutimise “maksumus”. IP ruutimine kasutab ruutimise 
efektiivsuse arvutamiseks mõõtühikuna hüppeid. 1 tähendab 
otseühendust. Sisesta umkaudne väärtus. See ei pea olema täpne, 
kuid peab olema vahemikus 1 – 15. 2 või 3 on head valikud 

Don't pass the routing 
information to WAN 
(Ära edasta 
ruutimisinformatsiooni 
internetti) 

Märgi see valik, kui sa ei soovi, et sinu kohtvõrgu 
ruutimisinformatsioon oleks internetist kättesaadav 

Show Routing Table 
(Näita ruutimistabelit) 

Staatiliste marsruutide tabeli vaatamiseks vajuta sellele nupule 
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Väli Väärtus 
Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste rakendamise 

 

6.3.1 Näidis staatilise marsruudiga 
 
Kui pead määrama staatilise marsruudi, uuri järgmist näidet: 

• Sinu põhiline internetiühendus käib läbi kaabelmodemi 
• Sinu koduses kohtvõrgus on ruuter, läbi mille ühendad end kontorivõrguga. Ruuteri 

aadress sinu kohtvõrgus on 192.168.1.100 
• Sinu kontorivõrgu aadress on 134.177.0.0 

 
Sinu TW100-BFR104 ruuteri ühendamisel tekkis kaks staatilist marsruuti. Põhimarsruut läheb 
läbi ISP ruuteri ning teine 192.168.x.x seeria aadressidele otse sinu kohtvõrku. Kui sa sellises 
seadistused üritad 134.177.0.0 võrku kuuluvale aadressile päringut saata, edastatakse päring 
põhimarsruuti kaudu ISP-le. ISP edastab päringu kontorile, kus tulemüür selle ilmselt 
blokeerib. 
Antud juhul pead sa looma staatilise marsruudi, mis juhatab 134.177.0.0 võrku minevad 
päringud läbi ruuteri IP aadressiga 192.168.1.100. Selles näites: 
 

• Sihtpunkti IP aadress ning subnet mask näitavad, et marsruut kehtib 134.177.x.x 
aadresside puhul 

• Ruuteri IP aadress näitab, et kogu liiklus nendele IP aadressidele peab kulgema läbi 
ruuteri 192.168.1.100 

• Sobib hüppe suurus 1 või 2 
• Marsruuti ei edastata turvakaalutlustel internetti 

 

6.3.2 Ruutimistabeli vaatamine 
Ruutimistabeli hekteseisu vaatamiseks vajuta Show Routing Table nupule. Järgnevas tabelis 
kirjeldatatakse ruutimistabeli välju: 

 
Pilt: 6-6.4 
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Tabel 6-6.4 

Väli Kirjeldus 
Destination IP Address & subnet mask 
(Sihtpunkti IP aadress ning subnet mask) 

IP aadress ning subnet mask kombinatsioon, 
mille puhul antud marsruut kehtib 

Interface 
(Liides) 

Kas kohtvõrgu või internetiport 

Gateway 
(Ruuter) 

Ruuteri, kust antud liiklus läbi peab minema, IP 
aadress 

Metric 
(Hüppe suurus) 

Ruutimise mõõtühik. Otse ühendatud võrkude 
puhul minimaalselt 1 

Refresh 
(Uuenda) 

Laeb tabelisse värske informatsiooni 

6.4 Dünaamiline marsruut 
 
Järgmise akna avamiseks vajuta Dynamic Route nupule. Siit aknast saad seadistada 
dünaamilisi marsruute. 
Dünaamiliste marsruutide seadistamiseks kasutavad ruuterid omavahel suhtlemisel RIP 
(Ruutimisinfo protokoll) protokolli (RFC1058 ja RFC1389). RIP Direction väli määrab 
edastatavad RIP paketid. Kui on valitud Outgoing (Väljuv) või mõlemad, edastab ruuter 
perioodiliselt oma ruutimisinfot. Kui on valitd Incoming või mõlemad, võtab ruuter vastu 
teiste saadetud RIP pakette ning seadistab end vastavalt seal leiduvale informatsioonile. Kui 
mõlemad on välja lülitatud, ei võta ruuter vastu ega saada välja ühtegi RIP paketti. 
RIP Version (RIP versioon) väli määrab kasutatavate RIP pakettide formaadi ning 
edastusviisi (vastuvõtmisel tunnistab ta mõlemat formaati). RIP-1 on laia toetusega, samas kui 
RIP-2 on informatiivsem. Kui sul ei ole ebatavaline võrgutopoloogia, peaks RIP-1 piisama. 
Nii RIP-2B kui RIP-2M saadavad RIP-2 formaadis pakette. RIP-2B kasutab edastamiseks 
subnet broadcastingut, samas kui RIP2-M kasutab multicastingut. Multicasting vähendab 
koormust võrgus olevatel arvutitel, kuna nad ei kuula reeglina RIP multicast aadressi, ega saa 
seetõttu ka RIP pakette. Kui üks ruuter kasutab multicastingut, peavad tegema seda ka teised. 
Järgnev tabel kirjeldab antud akna välju: 
 



 41 

Tabel 6-6.5 
Väli Väärtus 

Disable dynamic routing 
(Lülita dünaamiline ruutimine välja) 

Märgi see valik, kui sa ei soovi kasutada RIP 
protokolli 

Enable Dynamic Routing 
(Lülita dünaamiline ruutimine sisse) 

Märgi see valik, kui sa soovid kasutada RIP 
protokolli 

Outgoing 
(Väljuv) 

Kui sa soovid, et ruuter edastaks perioodiliselt oma  
ruutimisinformatsiooni, vali Enable, muul juhul vali 
Disable. 

Incoming 
(Sissetulev) 

Kui sa soovid, et ruuter seadistaks end vastavalt 
sissetulevatele RIP pakettidele, vali Enable, muul 
juhul vali Disable. 

RIP Version 

(RIP versioon) 

Vali menüüst kas RIP-1, RIP-2B või RIP-2M 

Show Routing Table 
(Näita ruutimistabelit) 

Dünaamilise ruutimistabeli vaatamiseks vajuta sellele 
nupule 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste 
rakendamise 

6.5 Uuendamine ja varukoopiate tegemine 
 
Järgmise akna avamiseks vajuta Upgrade and Backup nupule. Siit nupust saad uuendada 
ruuteri püsivara, taastada tehaseseadistused, salvestada praegused seadistused oma arvutisse 
ning taastada seadistused varasemast varukoopiast. 
Järgnev tabel kirjeldab aknas olevaid valikuid: 
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Tabel 6-6.7 
Väli Kirjeldus 

Software Upgrade 
(Püsivara uuendamine) 

Lae Internetist ning paki uus püsivarafail oma 
arvutis lahti. Seejärel vajuta uue püsivara 
ruuterisse laadimiseks seda nuppu 

Restore Factory Default Configurations 
(Taasta tehaseseadistused) 

Vajuta ruuteri tehaseseadistuste taastamiseks 
seda nuppu 

Backup Current Configurations 
(Tee seadistustest varukoopia) 

Vajuta seda nuppu, et salvestada seadistuste 
varukoopia oma arvutisse 

Restore Previously Saved Configuration 
(Taasta salvestatud seadistused) 

Seadistuste taastamiseks varukoopiast vajuta 
seda nuppu 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

 

6.5.1 Püsivara uuendamine 
 
Ruuteri tarkvara salvestatakse FLASH mälus ning seda saab vajadusel uuendada. Uuendusi 
saab laadida meie veebilehelt. Kui uuendus on pakitud (.ZIP laiendiga) fail, pead sa ta enne 
brauseri kaudu ruuterisse laadimist pakkima lahti  .BIN laiendiga failiks. 
Püsivara ruuterisse laadimiseks kasutatav brauser peab toetama HTTP üleslaadimist. 
Uue püsivara laadimiseks vajuta Upgrade and Backup aknas Software Upgrade nupule. 
Sisesta lahtipakitud püsivarafaili asukoht ning vajuta Upgrade nupule. Failil peaks olema 
.BIN laiend. 

 
Pilt: 6-7 (Püsivara uuendamine) 
 
Püsivara laadimisel ruuterisse ei tohi seda katkestada kas akent sulgedes, lingile klikkides või 
uuele aadressile liikudes. Kui brauserit segatakse, võib see püsivara rikkuda. 
 

6.5.2 Tehaseseadistuste taastamine 
 
Tehaseseadistuste taastamiseks vajuta Upgrade and Backup aknas  Restore Factory 
Default Configurations nupule.  
Tehaseseadistused on: 

• Veebipõhise seadistusprogrammi parooliks on 1234 
• Ruuteri IP aadress on 192.168.1.1 

 
Praegused seadistused kustutada ja tehaseseadistused taastada saad kahel viisil: 
 

1. Kasuta veebipõhise seadistusprogrammi Restore Factory Default Configurations 
nuppu. Avanevas aknas vajuta Apply nupule. 
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2. Kasuta ruuteri tagapaneelil olevat Restore Factory Defaults nuppu. Seda võimalust 
kasuta siis, kui veebipõhise seadistusprogrammi parool või ruuteri IP aadress on 
ununenud 

 

 
Pilt: 6-8 (Tehaseseadistuste taastamine) 
 

6.5.3 Praeguste seadistuste salvestamine 
 
Ruuteri praeguste seadistuste salvestamiseks sinu arvutisse vajuta Upgrade and Backup 
aknas Backup Current Configurations nupule. Vajuta Browse nupule, vali sobiv koht 
kõvakettal ning vajuta Backup nupule. 

 
Pilt: 6-9 (Praeguste seadistuse salvestamine) 
 

6.5.4 Seadistuste taastamine varukoopiast 
 
Seadistuste taastamiseks eelnevalt salvestatud varukoopiast vajuta Upgrade and Backup 
aknas  Restore Previously Saved Configurations nupule. 

 
Pilt: 6-10 (Taasta salvestatud seadistused) 
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6.6 Kaugseadistamine 
 
Järgmise akna avamiseks vajuta Remote Management sakile. Kasutaja saab turvalisuse 
tõstmiseks määrata teenuse pordi, liidese ning kliendi IP aadressi. Kaugseadistamine toimub 
kas FTP või HTTP kaudu. 
Kasugseadistamine võimaldab sul hallata oma ruuterit üle erinevate arvutivõrkude, sealhulgas 
internet (WAN) ning kohtvõrk (LAN). Võimaluse võib ka välja lülitada. 
Kui sa oled kasugseadistamise sisse lülitanud, mine ruuteri seadistamiseks suvalise arvuti 
brauseriga aadressile http://ruuteri IP aadress:8080 ning vajuta Enter klahvi. 
Kasugseadistamise välja lülitamiseks märgi kas HTTP või FTP serveri Access Interface 
väljal valik Disable ning vajuta Apply  nupule. 
Kui sa taastad üle võrgu ruuteri tehaseseadistused, meenuta, et nendeks on: 

• Veebipõhise seadistusprogrammi parool: 1234 
• Ruuteri IP aadress: 192.168.1.1 

Järgnev tabel kirjeldab antud akna valikuid: 

 
Pilt: 6-11 
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Tabel 6-11 
Väli Kirjeldus 

HTTP Server  
Service Port 
(Teenuse port) 

Veebiteenuste pordi number on 80 

Access Interface 
(Liides) 

Vali kas soovitud liides (kohtvõrgu port LAN või 
internetiport WAN) või lülita kaugseadistamine välja 
(Disable) 

* LAN 

* LAN ja WAN 

* WAN 

* Disable 
Trusted Client IP Address 
(Usaldatud kliendi IP aadress) 

Sa võid määrata ühe IP aadressi, mida ei blokeerita ega 
logita. Kuna klienti identifitseeritakse IP aadressi järgi, 
peksid valima staatilise aadressiga arvuti. 

All 
(Kõik) 

Märgi valik, kui soovid usaldada kõiki kohtvõrgu 
arvuteid 

Selected 
(Valitud) 

Kui soovid usaldada ainult ühte arvuti, sisesta selle IP 
aadress 

FTP Server  
Service Port 
(Teenuse port) 

FTP teenuste port on 21 

Access Interface 
(Liides) 

Vali kas soovitud liides (kohtvõrgu port LAN või 
internetiport WAN) või lülita kaugseadistamine välja 
(Disable) 

* LAN 

* LAN ja WAN 

* WAN 

* Disable 
Trusted Client IP Address 
(Kliendi usaldatud IP aadress) 

Sa võid määrata ühe IP aadressi, mida ei blokeerita ega 
logita. Kuna klienti identifitseeritakse IP aadressi järgi, 
peksid valima staatilise aadressiga arvuti. 

All 
(Kõik) 

Märgi valik, kui soovid usaldada kõiki kohtvõrgu 
arvuteid 

Selected 
(Valitud) 

Kui soovid usaldada ainult ühte arvuti, sisesta selle IP 
aadress 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste 
rakendamise 
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6.7 Diagnostika 
 
Diagnostika võimaldab sul kontrollida TW100-BFR104 ruuterit ja leida vigu tema töös 
 

 
 

Väli Kirjeldus 
WAN DHCP 
(Internetipordi DHCP) 

Määrab internetipordi DHCP toetuse. Ruuter 
võib olla kas DHCP klient või DHCP-d mitte 
toetada. DHCP unustamise ja uuendamise 
valikud võimaldavad kas unustada või uuendada 
DHCP kaudu saadud informatsiooni (IP 
aadress, subnet mask, ruuter), nagu winipcfg 
programmis 

DHCP Release 
(DHCP unustamine) 

DHCP unustamine 

DHCP Renewal 
(DHCP uuendamine) 

DHCP uuendamine 

PING Pingides mõnda arvutit, saad teda, kas ruuteril 
on selle arvutiga side 

Ping Host IP Address 
(Pingi arvuti IP aadressi) 

Sisesta pingitava arvuti IP aadress 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 
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7. Peatükk TULEMÜÜRI AKNAD 
 
See peatükk kirjeldab E-posti põhiste hoiatusteadete seadistamist, priviligeeritud juurdepääsu, 
veebipatrulli seadistamist, teenuste blokeerimist (ka kellaajaliselt) ning kasutajate tegevuse 
logide vaatamist. 
 

7.1 Turvaseadistused 
 
Järgmise akna avamiseks vajuta Security Management sakile. Siit saad seadistada E-posti ja 
priviligeeritud juurdepääsu parameetreid. 
Järgnev tabel kirjeldab selle akna välju: 
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Tabel 7-7.1 
 

Väli Kirjeldus 
Mail Server 
(E-posti server) 

Sisesta väljuva (SMTP) E-posti serveri aadress. 
Võid sisestada kas internetiaadressi või IP 
aadressi. Kui sa selle välja täitmata jätad, ei 
edastata hoiatusi E-posti teel 

E-mail to 
(E-posti saaja) 

Sisesta E-posti aadress, kuhu saadetakse logid ja 
hoiatused. Seda aadressi kasutatakse ka saatja 
aadressina. Kui sa selle välja täitmata jätad, ei 
saadeta logisid ja hoiatusi E-posti teel 

Send Alert 
(Hoiatuste saatmine) 

Hoiatuste saatmine 

Send immidiate alert when attack is 
detected 
(Hoiata rünnaku puhul koheselt) 

Märgi see valik, kuis soovid saada koheseid 
hoiatusi rünnakutest sinu kohtvõrgu ja ruuteri 
vastu 

Send immidiate alert upon attempted 
access to a blocaked website 
(Hoiata koheselt päringu sooritamisel 
keelatud veebiserverile) 

Kui sa soovid saada kohest hoiatust kui keegi 
esitab päringu ruuteris blokeeritud veebilehele, 
märgi see valik 

Send Log 
(Logide saatmine) 

Logide saatmine 

Schedule 
(Ajakava) 

Vali Logide saatmise sagedus. Valikud on 
When log is full (Kui logi täitub), Weekly 
(Nädalati), Daily (Päeviti) ning None (Puudub). 
Kui on valitud Weekly, Daily või Hourly ning 
logi täitub enne perioodi möödumist, saadetakse 
täitunud logi automaatselt määratud IP 
aadressile. Peale saatmist tühjendatakse ruuteri 
logi mälust. Kui ruuter ei saa logi saata, võib 
logi ületäituda. Sellisel juhul logi kustutatakse 
ning asutakse uut kirjutama. 

Ruuter küsib õiget kellaaega üle NTP protokolli 
mõnelt paljudest NTP serveritest internetis 

Day for Sending 
(Saatmispäev) 

Kui sa valid ajakavaks Daily, valik ka päev, 
millal soovid logisid saada 

Time for Sending 
(Saatmisaeg) 

Kui valisid ajakavaks Daily või Weekly, vali 
tund-minut formaadis kellaaeg, millal soovid 
logisid saada 

Privileged Access 
(Priviligeeritud juurdepääs) 

Priviligeeritud juurdepääs võimaldab valida 
kohtvõrgust ühe arvuti, mille päringuid ei 
blokeerita 

Trusted Computer 
(Usaldusarvuti) 

Sisesta priviligeeritud juurdepääsu omava arvuti 
IP aadress. Kuna usaldusarvutit 
identifitseeritakse IP aadressi järgi, peaksid 
valima staatilise IP aadressiga arvuti 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 
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Väli Kirjeldus 
Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste 
rakendamise 

 

7.2 Veebipatrull 
 
Järgmise akna avamiseks vajuta Web Patrol sakile. Siit saad seada kohtvõrgu kasutajatele 
piiranguid internetikülastamisel ajaliste aadressifiltrite abil. 
Veebipatrull võimaldab asutustel luua ja rakendada oma interneti kasutamise reegleid 
vastavalt vajadusele. Veebipatrulliga saad blokeerida kahtlaste veebilehekülgede vaatamise 
kohtvõrgu arvutitest kas lehekülgede aadressi või märksõna järgi. Samuti saad piirata 
erinevate teenuste kasutamist. 

 
Järgmine tabel kirjeldab selle akna valikuid: 
 
Tabel 7-7.2 
 

Väli Kirjeldus 
Disable URL Keyword 
Blocking 
(Lülita veebipatrull välja) 

Kui sa ei soovi veebipatrulli  kasutada, märgi see valik 
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Väli Kirjeldus 
Enable URL Keyword 
Blocking 
(Lülita veebipatrull sisse) 

Kui sa soovid blokeerida veebilehekülgi nende aadressis 
leiduvate märksõnade järgi, märgi see valik. Veendu, et 
blokeeringule on määratud ajakava antud akna Schedule setup 
jaotuses. 

Näidised: 

* Kui sa sisestad märksõna “XXX”, blokeeritakse nii aadressid 
http://www.xxx.ee kui http://www.hot.ee/xxx.html 

* Kui sa sisestad märksõna “com”, saad kasutada teiste 
lõppudega aadresse (.ee, .org jne) 

* Kui sa soovid keelata igasuguse internetikülastuse kindlal 
ajal, sisesta “.” ja vali järgmisest menüüst ajakava 

Keywords 
(Märksõnad) 

Sisesta siia blokeeritavad märksõnad ning vajuta allolevale 
Add nupule 

Keyword List 
(Märksõnade nimekir) 

Siia ilmuvad sinu sisestatud märksõnad. Nimekirjas võib olla 
kuni 255 erinevat märksõna 

Add 
(Lisa) 

Sisesta märksõna ülalpool olevale väljale ning vajuta seda 
nuppu 

Delete 
(Kustuta) 

Vali märksõnade nimekirjast märksõna ning vajuta selle 
kustutamiseks nimekirjast antud nupule 

Clear All 
(Kustuta kõik) 

Kõigi märksõnade kustutamiseks nimekirjast vajuta sellele 
nupule 

Schedule 
(Ajakava) 

Siit saad seadistada märksõnablokeeringute jõustumise ajakava 

Days to block 
(Mitu päeva blokeerida) 

Mitu päeva blokeerida 

Everyday 
(Iga päev) 

Kui märgid selle valiku, blokeeritakse lehekülgi iga päev 

Day 
(Päev) 

Vali millistel päevadel või päeval lehekülgi blokeeritakse 

Time of day to Block (24-
Hou format) 

(Blokeerimise kellaaeg 24-
tunnises formaadis) 

Siit saad valida, mis kellaajal on blokeerimine aktiivne 

All Day 
(Kogu päev) 

Märgi see valik, kui blokeerimine on aktiivne kogu päeva 

Start 
(Algus) 

Sisesta tund-minut formaadis blokeerimise algusaeg 

End 
(Lõpp) 

Sisesta tund-minut formaadis blokeerimise lõppaeg 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste rakendamise 
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7.3 Teenused 
 
Vajuta järgmise akna avamiseks Services sakki. Siit saad blokeerida erinevaid teenuseid 
vastavalt ajakavale. 
Järgnev tabel kujutab antud akna välju ja nende tähendusi: 
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Väli Kirjeldus 

Disable Services Blocking 
(Lülita teenuste blokeerimine välja) 

Märgi see valik, kui sa ei soovi teenuseid blokeerida 

Enable Services Blocking 
(Lülita teenuste blokeerimine sisse) 

Märgi see valik, kui sa soovid blokeerida teenuseid 

Available Services 
(Olemasolevad teenused) 

Vali eelseadistatud nimekirjast blokeeritav teenus 
ning vajuta allolevale Add nupule. Veendu, et 
ajakavast on valitud teenuse blokeerimise aeg 

Blocked Services List 
(Blokeeritud teenuste nimekiri) 

Valid blokeeritavaid teenuseid 

Address 
(Lisa) 

Vali Available Services nimekirjast vajalik teenus 
ning vajuta siia nupule 

Delete 
(Kustuta) 

Teenuse kustutamiseks blokeeritud teenuse 
nimekirjast vali teenus Available Services 
nimekirjast ning vajuta siia nupule 

Clear All 
(Kustuta kõik) 

Kõigi teenuste kustutamiseks blokeeritud teenuste 
nimekirjast vajuta siia nupule 

Schedule 
(Ajakava) 

Saab määrata, millal erinevaid teenuseid 
blokeeritakse 

Days to block 
(Mitu päeva blokeerida) 

Mitu päeva blokeerida 

Everyday 
(Iga päev) 

Kui märgid selle valiku, blokeeritakse lehekülgi iga 
päev 

Day 
(Päev) 

Vali millistel päevadel või päeval lehekülgi 
blokeeritakse 

Time of day to Block (24-Hour 
format) 

(Blokeerimise kellaaeg 24-tunnises 
formaadis) 

Saab valida, mis kellaajal on blokeerimine aktiivne 

All Day 
(Kogu päev) 

Märgi see valik, kui blokeerimine on aktiivne kogu 
päeva 

Start 
(Algus) 

Sisesta tund-minut formaadis blokeerimise algusaeg 

End 
(Lõpp) 

Sisesta tund-minut formaadis blokeerimise lõppaeg 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

Apply 
(Rakenda) 

Salvestab siin aknas tehtud muudatused 

Cancel 
(Katkesta) 

Katkestab kõigi siin aknas tehtud muudatuste 
rakendamise 
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7.4 Logid 
 
Järgmise akna avamiseks vajuta Log sakile. Siit saad vaadata tulemüüri logisid. 
 

7.4.1 Turva- ja teenuste logid 
 
Selle logi vaatamiseks vali Log aknas Security/Services Log. Logi on detailne kirjeldus 
rünnakutest ning teenuste kasutamisest sinu kohtvõrgus. Logis säilitatakse kuni 128 kirjet. 
Priviligeeritud juurdepääsuga arvuti kohta ei peeta logisid. 
 
[Pilt: 7-4 (Turva- ja teenuste logid) 
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Tabel 7-4 
Väli Kirjeldus 

No. 
(Nr) 

See on logi kirje indeks. Logis on 128 kirjet 0-st 127-ni.  

Time 
(Aeg) 

See on logi kirjes toodud sündmuse toimumise aeg 

Packet Information 
(Info paketi kohta) 

Saaja ja saatja IP aadressid, pordinumbrid ning ruuterit läbinud 
paketi tüüp 

Reason 
(Põhjus) 

Näitab rünnakute ja filtrite loetelu 

Action 
(Tegevus) 

Näitab, kas pakett blokeeriti või mitte 

Previous page 
(Eelmine lehekülg) 

Avab logi eelmise lehekülje 

Refresh 
(Uuenda) 

Värskendab informatsiooni logiaknas 

Clear 
(Kustuta) 

Siit nupust saad antud logi kirje kustutada 

Next Page 
(Järgmine lehekülg) 

Avab logi järgmise lehekülje 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 

7.4.2 Veebipatrulli logi 
 
Selle logi vaatamiseks vali Log aknas Web Patrol. Logi on detailne kirjeldus lehekülgedest, 
mida kasutajad vaatasid või üritasid vaadata. Logis säilitataksse kuni 128 kirjet. Logi peetakse 
ainult juhul kui veebipatrull on sisse lülitatud ning priviligeeritud juurdepääsuga arvuti kohta 
ei peeta logi. 
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Tabel 7-5 
 

Väli Kirjeldus 
No. 
(Nr) 

See on logi kirje indeks. Logis on 128 kirjet 0-st 127-ni.  

Time and Entry 
(Aeg) 

See on logi kirjes toodud sündmuse toimumise aeg. Aja all on 
külastatud lehekülje IP aadress 

Source IP 
(Saatja IP aadress) 

Lehekülge külastanud või külastada üritanud arvuti IP aadress 

Action 
(Tegevus) 

Näitab, kas pakett blokeeriti, edastati või mitte kumbagi (BLOCK, 
FORWARD, NONE). NONE tähendab, et blokeerimisreeglid ei 
näinud ette ühtegi tegevust 

Previous page 
(Eelmine lehekülg) 

Avab logi eelmise lehekülje 

Refresh 
(Uuenda) 

Värskendab informatsiooni logiaknas 

Clear 
(Kustuta) 

Siit nupust saad antud logi kirje kustutada 

Next Page 
(Järgmine lehekülg) 

Avab logi järgmise lehekülje 

Help 
(Abitekst) 

Avab antud akna HTML abiteksti 
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8. Peatükk PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 
 
Järgnev peatükk pakub välja lahendusi ruuteri paigaldamise ja kasutamisega seoses tekkida 
võivatele probleemidele. Kui leiad siit tuttava probleemi, peaksid järgima selle lahendamiseks 
toodud juhiseid. 
Teistele ruuteriga seotud küsimustele vastuse leidmiseks vaata KKK jaotusse. 
 

8.1 Võimalikud probleemid 
 
Järgnevas jaotuses toome mõned võimalikud probleemid ning nende lahendused. Kui sa ei 
leia oma probleemile lahendust siit, pöördu volitatud esindaja poole. 

8.1.1 Ma ei saa ruuteriga ühendust 
 

• Ruuter on korralikult paigaldatud, võrguga ühendatud ning sisse lülitatud 
• Veendu, et sinu arvuti ja ruuter asuvad samas võrgusegmendis. Kui sa ei ole selles 

kindel, kasuta arvutis DHCP funktsiooni IP aadressi automaatseks pärimiseks ruuterilt. 
• Veendu, et arvuti kasutab IP aadressi mis jääb vahemikku 192.168.1.2 kuni 

192.168.1.254, ning on seega ühilduv ruuteri tehaseadistustes määratud aadressiga 
192.168.1.1. 

• Arvuti subnet mask peaks olema 255.255.255.0. Subnet maski saad kontrollida, 
valides Control Panel -> Network ja sealt TCP/IP protokolli seadistused. 

8.1.2 LED jääb põlema ka siis kui ta ei peaks 
 

• Ruuteri käivitumisel Test LED indikaator süttib ning põleb seni kuni ruuter sooritab 
käivitustesti. Peale ruuteri käivitumist LED kustub. Kui see nii ei ole, ei tööta seade 
korralikult. Proovi uuendada seadme püsivara. Kui see ei aita, pöördu volitatud 
hooldaja poole. 

8.1.3 Ma ei pääse ruuteri kaudu internetti 
 

• Veendu, et võrgukaabli ja toiteadapteri mõlemad otsad on korralikult kinnitatud. 
Kontrolli esipaneeli LED indikaatoreid. 

• Kui sa kasutad Windows 95 või Windows 98 operatsioonisüsteemi, kontrolli oma 
arvtui TCP/IP parameetreid. Käivita winipcfg programm, avades Start  menüüst 
Run... dialoogiakna, sisestades winipcfg ning vajutades Enter klahvi. Arvuti IP 
aadress peaks olema vahemikus 192.168.1.2 – 192.168.1.254, subnet mask 
255.255.255.0 ning põhiruuteriks ja DNS serveriks peaks olema TW100-BFR104 
ruuteri IP aadress (More nupust). 

• Kontrolli samu väärtusi ruuteri Basic > Status aknas. 
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8.1.4 Kui ma sisestan internetiaadressi või IP aadressi, saan ma ainult “timeout” 
veateate 
 

• Kontrolli, kas teised kohtvõrgu arvutid töötavad. Kui töötavad, kontrolli üle oma 
tööjaama TCP/IP parameetreid (IP aadress, subnet mask, põhiruuter ja DNS server) 

• Kui arvutid on õieti seadistatud, kuid ei tööta endiselt, kontrolli, kas ruuter on sisse 
lülitatud. Käivita veebipõhine seadistusprogramm ning logi ruuterisse sisse. Kui sa ei 
saa temaga ühendust, kontrolli üle kohtvõrgu kaabeldus ja ruuteri toide. 

• Kui ruuter on õieti seadistatud, kontrolli üle oma internetiühendus. 
• Seadista TCP/IP parameetrid ISP-lt saadud juhiste järgi käsitsi 

8.1.5 Ei saa modemilt IP aadressi 
 

• Veendu, et kaabeldus modemi ja ruuteri vahel on korralik ning ruuteri kohtvõrgu- ja 
internetipordi LED indikaatorid põlevad. 

• Lülita oma modem välja ning oota mõned sekundit. Lülita ta sisse tagasi ning kontrolli 
oma ruuteri IP aadressi. 

• Veendu, et modem toetab DHCP protokolli 
• Võib olla vajalik ruuteri või arvuti nime sisestamine ruuterisse. Vaata lähemalt Basic -

> Setup aknast. 
• ISP võib kontrollida ühendava arvuti MAC aadressi. Seda saad muuta Basic -> Setup 

aknast. 

8.2 KKK 
 
Korduma Kippuvate Küsimuste jaotusest leiad lisainformatsiooni oma ruuteri kohta. 

8.2.1 Kui palju IP aadresse ruuter maksimaalselt toetab? 

• Ruuter toetab maksimaalselt 253 erinevat IP aadressi. 

8.2.2 Kuhu ruuter kohtvõrgus paigaldatakse? 

• Tavaliselt paigaldatakse ruuter kaabel või DSL modemi ja kohtvõrgu vahele. Ruuter 
ühendatakse modemi Ethernet pordiga. 

8.2.3 Kas ruuter toetab AppleTalk ja IPX protokolle? 

• Ei. TCP/IP on ainus standardne internetiprotokoll ning on levinud peaaegu kõikjal. 
IPX, NetWare kommunikatsiooniprotokoll, sobib ainult pakettide edastamiseks ühest 
sõlmest teise ning AppleTalk, Apple Macintosh arvutites kasutatav protokoll, sobib 
ainult kohtvõrkudele. 

8.2.4 Kas ruuteri internetiport toetab 100Mbps kiirust? 

• Arvestades keskmise internetiühenduse kiirust, toetab ruuter praegu internetipordil 
ainult 10Mbps kiirusi. Kohtvõrgus töötab ruuter muidugi ka 100Mbps kiirusel, täites 
vajadusel ka 10/100Mbps switchi ülesannet. 
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8.2.5 Mis on NAT ja milleks seda kasutatakse? 

• NAT muundab mitu kohtvõrgus kasutatavat IP aadressi üheks avalikuks internetist 
nähtavaks aadressiks. See tõstab kohtvõrgu turvalisust kuna kohtvõrgu arvutite IP 
aadresse ei avalikustata. NAT võimaldab ruuterit kasutada ka odavate 
internetiühendustega, näiteks DSL ja kaabelühendused, millele on eraldatud ainult üks 
avalik IP aadress. Ühe aadressi taga võib olla paljude privaataadressidega kohtvõrk. 

8.2.6 Kas ruuter toetab ka teisi operatsioonisüsteeme peale Windowsi? 

• Jah. 

8.2.7 Kuidas ma saan ruuteri tagant Napsterit kasutada? 

• Napster on ruuteriga täielikult ühilduv, kuid programmi paigaldamise ajal pead 
tulemüüri kohta käivale küsimusele vastama “No idea” ning Proxy parameetriteks 
seadma “No Proxy”. 

8.2.8 Veebilehed hanguvad, allatõmmatud failid on vigased ja ekraanil on ainult sodi. 
Mida ma tegema pean? 

• Seadista oma võrgukaart 10Mbps või half duplex reŜiimi ja lülita välja “Auto-
negotiate” valik (Ava Network kontrollpaneelist oma võrgukaardi Advanced 
Properties sakk). Veendu, et brauser ei kasuta proxy serverit. 

8.2.9 Kui miski ei aita, mida ma teen? 

• Taaskäivita ruuter, hoides tehaseadistuste taastamise nuppu all vähemalt kolm 
sekundit. Taaskäivita modem. Lae ruuterisse kõige uuem püsivara. 

8.2.10 Kas ruuter toetab IPSec protokolli? 

• Jah, ruuter toetab läbivat IPSec protokolli. 

8.2.11 Kas ruuter töötab Macintoshidega kohtvõrgus? 

• Jah, aga seadistusprogrammi kasutamiseks peab sul olema Netscape Navigator 4 või 
uuem või Internet Explorer 4 või uuem. 

8.2.12 Millist tulemüüri ruuter kasutab? 

• Ruuter kasutab NAT-i ning TCP pordi analüüsimist. Lisaks toetab ta SPI (Stateful 
Packet Inspection), DoS kaitset, teenuste blokeerimist ning veebipatrulli. 

8.2.13 Ruuteri veebipõhise seadistusprogrammi aken ei avane. Mida teha? 

• Eemalda oma brauseri proxy seadistused või arvuti dial-up seadistused. Loe lähemalt 
brauseri käsiraamatust. 

8.2.14 Mis asi on DMZ? 

• Demilitariseeritud tsoon, DMZ, võimaldab paljastada internetile ühe arvuti sinu 
kohtvõrgust. Mõned programmid vajavad mitut lahtist TCP kanalit erinevatel poritdel. 
DMZ-ks määratud arvuti peaks omama staatilist IP numbrit. 

8.2.15 Kui ma kasutan DMZ-i, kas minu arvuti jagab ruuteriga sama IP aadressi? 

• Ei. 
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8.2.16 Kas ruuter edastab PPTP pakette? 

• Ruuter edastab PPTP pakette. 

8.2.17 Kas ruuter on cross-platform ühilduv? 

• Ruuterit saab kasutada kõigi platformidega, mis toetavad TCP/IP ja Ethernet 
protokolle. 

8.2.18 Kas ruuter võimaldab mul kasutada omaenda avalikku IP aadressi ja domeeni 
või pean ma kasutama ruuteriga kaasa tulnud IP aadressi? 

• Ruuter võimaldab sul ise oma IP aadressi ja domeeni seadistada. 

8.2.19 Mitut porti saab korraga edastada? 

• Teoreetiliselt võib edastada samaaegselt kuni 520 porti, kuid sa saad määrata ainult 10 
vahemikku. 

8.2.20 Kas ruuter asendab modemit? Kas ruuterisse on sisse ehitatud kaabel või DSL 
modem? 

• Ei, see ruuteri mudel vajab ühenduseks eraldi modemit. 

8.2.21 Millised modemid ruuteriga ühilduvad? 

• Ruuter ühildub kõigi modemitega, mis toetavad Ethernet protokolli. 

8.2.22 Kuidas ma saan veenduda, et kasutan staatilist IP aadressi? 

• Küsi oma ISP käest. 


