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Johdanto 

Reitittimen esittely 
TW-EAV510AC-LTE on VDSL2 LTE -monipalvelureititin. Se esittelee kolme kuituyhteyksille sopivaa Internet -
yhteys -porttia ja VDSL2 tukee taaksepäin yhteensopivia ADSL2+-yhteyksiä pidemmälle ylettyvyydelle; 
kokonaisvaltainen laite, joka mahdollistaa samanaikaisesti langattomat kaksoiskaistayhteydet 802.11ac (5Ghz) 
867Mbps ja 802.11n (2,4Ghz) 300Mbps, Gigabit lähiverkko, sekä 3G/4G LTE - ja NAS-yhteydet. IPv6-
yhteensopivuutensa lisäksi, VDSL2 LTE -reititin tukee nopeita kuituyhteyksiä Gigabit -lähiverkko Internet -yhteys  
-portin kautta. Siinä on myös USB-portti, jolla laitetta voi käyttää NAS (verkkokiintolevy, Network Attached 
Storage) -laitteena, ja FTP:n (tiedostonsiirtoprotokolla, File Transfer Protocol) käyttöön. Lisäksi, 
sisäänrakennettu LTE pystyy muodostamaan 3G/4G LTE -yhteyden 3G/4G LTE-verkkoon Internet-yhteyttä varten. 
Reititin tarjoaa laajan valikoiman kehittyneitä ominaisuuksia, tarjoten tulevaisuutta palvelevan ratkaisun 
VDSL2- ja LTE-yhteyksiä varten, erittäin nopean FTTC- ja vielä nopeamman FTTH (Fibre-To-The-Home) -yhteyden 
muodostuksen ja siihen liittyvät palvelut. 
 
Loistava langaton suorituskyky  

Reitittimen samanaikaisen kaksoiskaistateknologian ansiosta se pystyy käyttämään samanaikaisesti 2,4Ghz:n ja 
5Ghz:n taajuuskaistoja, tarjoten erittäin nopeita langattomia nopeuksia - jopa 867Mbps (5Ghz) ja 300Mpbs 
(2,4Ghz), sekä verkkonimet (SSID:t) molemmille kaistoille.  Tämän huippuluokan tekniikan avulla, TW-
EAV510AC-LTE mahdollistaa monitarpeiset sovellukset, kuten samanaikaisen HD-videoiden suoratoiston ja 
moninpelejen pelaamisen.  Wireless Protected Access (WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK) ja Wireless 
Encryption Protocol (WEP) -salausmenetelmien ominaisuudet parantavat tiedonsiirtoturvallisuuden tasoa ja 
käyttöhallintaa langattomassa lähiverkossa. Reititin tukee myös WPS (Wi-Fi Protected Setup) -standardia, jonka 
avulla käyttäjät voivat muodostaa turvallisen langattoman yhteyden yksinkertaisesti nappia painamalla. 
 
 
3G/4G LTE -yhteys CAT 6 taso jossa jopa 300 Mbps nopeus 

TW-EAV510AC-LTE -reitittimen avulla, voit luoda yhteyden 3G/4G LTE -verkkoon, jolloin voit katsoa elokuvia, 
ladata musiikkia tai käyttää sähköpostia missä ikinä olet. Voit jopa jakaa verkkoyhteytesi muiden kanssa, kun 
olet työmatkalla, näytöksessä tai missä tahansa muualla, jos tarjolla on matkapuhelinverkko muttei kiinteää 
yhteyttä. 
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Gigabit Internet -yhteys  

TW-EAV510AC-LTE -reitittimessä on neljä Gigabit LAN -porttia ja yksi Giga ulkoverkko  (WAN -portti) Internet -
yhteys. Tämä Internet -yhteys tarjoaa toisen laajakaistayhteystavan, johon voit yhdistää kaapeli-, DSL- tai 
kuitumodeemin.  
 
Tulevaisuuden protokollat vakiona 

IPv6 (Internet Protocol Version 6), joka esiteltiin koska nykyinen IPv4-osoiteavaruus alkaa täyttymään ja  
muuttuu vähitellen korvaavaksi osoitejärjestelmäksi pilvipohjaisten tietokonekäyttäjien kesken. IPv6:lla 
varustettuna, reititin pyrkii tarjoamaan käyttäjille paremman työympäristön, päivityksen oikoreitin sekä 
tehokkaamman ratkaisun. Tämän siirtymäajan aikana, asiakkaat hyötyvät kaksoispino-ominaisuudesta (IPv4 ja 
IPv6), joka on kätevä tapa käyttää molempia osoitejärjestelmiä.  
 
 
Selainpohjainen käyttöliittymä 

Se tukee selainpohjaista käyttöliittymää määrityksiä ja hallintaa varten. Se on käyttäjäystävällinen, ja tarjolla on 
myös selainpohjainen tuki. Se tukee myös etähallintaominaisuutta, jolla etäkäyttäjät voivat määrittää ja hallita 
tätä tuotetta. 
 
 
Päivitettävä laiteohjelma 
Laite voidaan päivittää viimeisimpään laiteohjelmaan selainpohjaisen käyttöliittymän avulla. 
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Ominaisuudet 
- Yhdenmukainen VDSL2/ADSL2+ -standardien kanssa 

- Sisäänrakennettu LTE- ja SIM-korttipaikka 

- Kolme Internet -yhteys -porttia; 3G/4G LTE, VDSL2/ADSL2+ tarvittessa paluu  

 hitaammalle yhteystavalle (paluu alempaan tasoon ) ja WAN portti gigabit Internet -yhteydelle   

 (Internet -yhteys ) -portti laajakaistayhteyksille 

- Samanaikaiset langattomat kaksoiskaistayhteydet 867Mbps (5GHz) ja 300Mbps (2,4GHz) 

- Gigabit Internet -yhteys ja LAN -portit 

- IPv6 -yhteensopiva (IPv4/IPv6 kaksoispinot) 

- Kuituyhteyksille (FTTC/FTTP/FTTH) yhteensopiva, korkealla Internet -yhteys -läpäisyllä  

 Internet -yhteys -portin kautta 

- USB-portti NAS-laitteelle 

- QoS tiedonsiirron priorisointia varten ja kaistaleveyden hallinnalle  

- Yhdenmukainen IEEE 802.11a/b/g/n ja 802.11ac -standardien kanssa 

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) mahdollistaa helpon asennuksen 

- Langaton tietoturvallisuus WPA-PSK/WPA2-PSK:n avulla 

- Lukuisat langattomat verkkonimet, langattomalla vieraskäytöllä  

- Suojattu IPSec VPN tehokkaalla DES/ 3DES/ AES  

- PPTP VPN, jossa Pap/ Chap/ MS-CHAPv2 -todennus  

- L2TP  

- IPSec 

- GRE-tunneli  

-Tukee siltaryhmitystä 

- SOHO-palomuuriturvallisuus 

- Tukee IPTV-sovellusta 

- Ihanteellinen kotitoimisto- ja toimistokäyttäjille 

 
 
VDSL2/ADSL2+ -tuetut protokollat 

- Yhdenmukainen xDSL-standardin kanssa 

- ITU-T G.993.2 (VDSL2) 

- ITU-T G.998.4 (G.inp) 

- ITU-T G.993.5 (G.vector) 

- ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Liitteet A, B, I, J, L ja M. 

- ITU-T G.992.5 (G.dmt.bis plus)  
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- Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 

- ITU-T G.992.1 (G.dmt) Liitteet A, B  

- ITU-T G.992.2 (G.lite) Liitteet A, B 

- Tukee VDSL2 -kaistasuunnitelmaa: 997 ja 998 

- ADSL/2/2+ paluu alempaan tasoon  -tilat 

- Tukee VDSL2-profiileja: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a ja 35b. 

- Tukee ATM- ja PTM-toimintatiloja 

 
3G/4G LTE ( TW-EAV510AC-B malli tarvitsee erillisen LTE USB moduulia) 

- LTE:n huippulatausnopeus jopa 300Mbps ja huippulähetysnopeus jopa 50Mbps 

- Tukee monikaistaista FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 

- Tukee monikaistaista TDD LTE: B38/B40/B41 

- Tukee CA *2 vastaanotossa 

- Tukee monikaistaista WCDMA: B1/B3/B5/B8 

 

Erikseen tilattavissa myös LTE  CAT 12  600Mbps ja CAT 20 1,2Gbps mallit 

 

 
Verkkoprotokollat ja -ominaisuudet 

- IPv4 tai IPv4/IPv6 -kaksoispino 

- NAT, staattinen (v4/v6) reititys ja RIP-1/2 

- IPv6 tilaton/tilallinen osoitteen autokonfiguraatio 

- IPv6-reititin mainostus 

- IPv6 tiedonsiirtoprotokollalla (PPP) 

- DHCPv6 

- Universal Plug and Play (UPnP) -yhteensopiva 

- Dynaaminen nimipalvelin (Dynamic Domain Name System, DDNS) 

- Virtuaalinen palvelin (portin edelleenlähetys) ja DMZ 

- SNTP, DNS -välityspalvelu, IGMP ja IGMP-nuuskinta videoiden välitykseen 

- MLD ja MLD-nuuskinta videoiden välitykseen 

- Hallinta perustuu IP-protokollaan, porttinumeroon ja osoitteeseen 

-Tukee siltaryhmitystä  
 
 
Palomuuri 

- Sisäänrakennettu NAT-palomuuri 

- Tilallinen pakettitarkastus (SPI) 

- Estää palvelunestohyökkäykset, kuten LAND-hyökkäys, Ping of Death, jne. 
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- Selainpohjaisen käytön etäkäyttöhallinta 

- Pakettisuodatus - portti, lähteen IP-osoite, kohteen IP-osoite 

- URL-suodatus - avainsanan tai verkkotunnuksen tunnistus URL-osoitteessa 

- MAC-suodatus 

- Salasanasuojaus järjestelmähallinnalle  
 
 

Virtuaalinen erillisverkko (VPN) 
- PPTP-asiakas/-palvelin 

- L2TP-asiakas/-palvelin 

- IPSec 

- GRE 

- OpenVPN 

- PPTP / L2TP / IPSec -läpivienti 
 
 
Palvelulaatuhallinta 

- Tukee DiffServ-lähestymistapaa 

- Liikenteen priorisointi ja kaistanleveyden hallinta perustuu IPv4/IPv6-protokollaan, porttinumeroon ja 
osoitteeseen 
 
 
ATM- ja PPP-protokollat 

- Yhdenmukainen xDSL-standardin kanssa 

- ATM-sovituskerros (tyyppi 5) (AAL5) 

- Useampi protokolla AAL5:n kautta (RFC 2684, entinen RFC 1483) 

- Siltaava tai reititettylähiverkko-kapselointi 

- VC-perusteinen ja LLC-perusteinen multipleksointi 

- PPPlähiverkkoin kautta (PPPoE) 

- PPP ATM:n kautta (RFC 2364) 

- PPP ATM:n kautta (RFC 1577) 

- MAC-kapseloitu reititys (RFC 1483 MER) 

- OAM F4/F5 
 
 
IPTV-sovellukset 

- IGMP-nuuskinta ja IGMP-välityspalvelin 

- MLD-nuuskinta ja MLD-välityspalvelin 

- Siltaryhmitys  

- Tukee VLAN MUX 

- Palvelulaatu (QoS) 
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Langaton lähiverkko 

- Yhdenmukainen IEEE 802.11a/b/g/n ja ac -standardien kanssa 

- 2,4 GHz:n ja 5GHz:n taajuusväli  

- Jopa 1 200 (300+867) Mt/s langaton käyttönopeus 

- Tukee 64-/128-bittistä WEP:iä salausta varten 

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) mahdollistaa helpon asennuksen 

- Tukee WPS v2 

- Langaton turvallisuus WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK:n avulla 

- Lukuisat langattomat verkkonimet, langattomalla vieraskäytöllä  

 

USB-sovelluspalvelin  
- Tallennustila/NAS: FTP-palvelin, Samba-palvelin 

 

Hallinta 
 

- Selainpohjainen käyttöliittymä etähallinnalle ja paikalliselle hallinnalle (IPv4/IPv6) 

- Laiteohjelman päivitys- ja määritystietojen lataus selainpohjaisen käyttöliittymän kautta 

- Sisäänrakennettu Telnet-palvelin etähallintaa ja paikallista hallintaa varten 

- Tukee SNMP  

- Tukee DHCP palvelin/asiakas/välitys 
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Fyysinen rajapinta 
- WLAN-antennit: 4 ulkoista antennia (2 x 2.4 ja 2x  5 Ghz molemmissa anteissa ) 

- LTE-antennit: 2 ulkoista antennia 

- DSL: VDSL/ADSL-portti 

-lähiverkko: 5 porttia 10/100/1000Mbps automaattinen crossover (MDI / MDI-X) tuki 

LAN5-portti voidaan määrittää Internet -yhteys :ksi laajakaistayhteyksille 

- USB 2.0 tallennustilalle  

- Tehdasasetusten nollauspainike 

- WPS-painonappi 

- Virtaliitin 

- Virtakytkin 

-  
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Pakkauksen sisältö 
- TeleWell TW-EAV510AC-LTE ADSL2+/VDSL2 LTE WLAN 802.11ac -reititin  
- Käyttöopas 
- RJ-45 UTP -ethernet -kaapeli 
- RJ-11-puhelinkaapeli 
- Virtasovitin 

Tärkeä huomautus tämän reitittimen käytölle 
Älä käytä reititintä kosteissa tiloissa tai korkeissa lämpötiloissa 
Älä käytä reitittimessä samaa virtalähdettä kuin muissa laitteissa. 
Älä avaa tai korjaa koteloa itse. Jos reititin muuttuu liian kuumaksi, sammuta virta välittömästi ja 
lähetä se pätevään huoltokeskukseen korjattavaksi. 
Vältä käyttämästä tätä tuotetta ja lisävarusteita ulkotiloissa 
 

Varoitus 
Käytä ainoastaan mukana toimitettua virtasovitinta. Eri jännitteellä olevan virtasovittimen käyttö voi 
vaurioittaa reititintä. 
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Laitekuvaus 

Etumerkkivalot  

 
 

LED Tila Kuvaus 

Virta 
Vihreä Laite on käyttövalmis 

Pois päältä Pois päältä 
LAN1-5 
(LAN5 voidaan 
määrittää Internet -
yhteys :ksi) 

Vihreä Ethernet-yhteys muodostettu 
Vihreä vilkkuu Ethernet-yhteys muodostettu ja tietoa siirretään 

Pois päältä Ethernet-yhteys ei ole muodostettu 

USB 
Päällä USB-laite kytketty 
Pois päältä USB-laite ei kytkettynä 

Langaton 
2.4GHz/5GHz 

Vihreä WiFi on käyttövalmis 
Vihreä vilkkuu Tietoa siirretään/vastaanotetaan 
Vihreä vilkkuu tiheään STA-yhteyksiä ja tietoa siirretään 
Pois päältä WiFi on pois käytöstä 

WPS 
Vihreä vilkkuu WPS-yhteyttä muodostetaan 

Pois päältä WPS on pois päältä 

DSL 

Vihreä xDSL Showtime -vaihe 
Vihreä vilkkuu xDSL Discovery/Training/Exchange -vaihe 

Pois päältä xDSL-linjaa ei ole kytkettynä 

LTE 
Päällä LTE-yhteys muodostettu 

Pois päältä LTE-yhteys ei ole muodostettu 

Internet 

Vihreä 
Laitteella on julkinen IP-osoite, joka on joko 
staattinen/ DHCP tai IPCP 

Vihreä vilkkuu tiheään IP yhdistetty ja tiedonsiirto käynnissä 

Pois päältä 
IP tai PPPoE -istunto on toimeton tai yhteys on 
katkaistu, tai DSL ei ole yhdistetty 
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Takaportit  

 

 

Portti Kuvaus 

PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ  Päälle/Pois -kytkin  

POWER Kytke mukana toimitettu virtasovitin tähän porttiin. 

WLAN 
Paina ja nopeasti vapauta ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä 
2,4G:n ja 5G:n WiFi-toiminto. 

RESET  

Nollauspainike (RESET) on suunniteltu kahteen eri tarkoitukseen: 
1. Paina ja pidä pohjassa 2-5 sekuntia, jolloin laiteohjelma latautuu 
TeleWell-palvelimelta, kun Internet-yhteys on muodostettu. 
2. Paina ja pidä pohjassa 5 sekuntia tai kauemmin, jolloin voit palauttaa 
laitteen tehdasasetuksiin. 

WPS Paina ja vapauta nopeasti ottaaksesi käyttöön WPS-toiminto.  

USB(2.0) Kytke USB-laite (USB-muisti) tähän porttiin. 

LAN1~4 
Kytkelähiverkko-kaapeli yhteen LAN-porttiin, kun muodostat yhteyttä 
tietokoneeseen tai toimisto-/kotiverkkoon. 

LAN5  

(voidaan määrittää 
Internet -yhteys :ksi) 

LAN-tila: Kytkelähiverkko-kaapeli yhteen LAN-porttiin, kun muodostat 
yhteyttä tietokoneeseen tai toimisto-/kotiverkkoon 
Internet -yhteys -tila: Kytke kuitu-/kaapeli-/xDSL-modeemiin RJ-45 -
kaapelin välityksellä, muodostaaksesi laajakaistayhteys 

DSL Yhdistä xDSL-verkkoon RJ-11 -kaapelilla (puhelinlinja) 
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Perusasennus 
Reititin voidaan määrittää verkkoselaimen kautta. Verkkoselain löytyy oletussovelluksena seuraavilta 
käyttöjärjestelmiltä: Linux, Mac OS, Windows 8 / 7 / 98 / NT / 2000 / XP / Me / Vista, jne. Tuote tarjoaa 
laitemääritystä varten helpon ja käyttäjäystävällisen rajapinnan. 
Tarkistathan tietokoneesi verkkokomponentit. TCP/IP -protokollapino jalähiverkko-verkkosovitin on oltava 
asennettuina. Muutoin, tarkista Windows-kohtainen tai muun käyttöjärjestelmän oppaat. 
Reitittimen voi yhdistää monella tapaa, joko ulkoisen sovittimen kautta tai yhdistämällä suoraan 
tietokoneeseen. Varmista kuitenkin, että tietokoneessa on oikein asennettulähiverkko-rajapinta ennen kuin 
kytket reititintä kiinni. Sinun tulee määrittää tietokoneesi joko hankkimaan IP-osoite DHCP-palvelimen kautta, 
tai kiinteä IP-osoite, jonka on oltava samassa aliverkossa kuin reititin. Reitittimen oletusarvoinen IP-osoite on 
192.168.0.254 ja aliverkon peite on 255.255.255.0 (ts. mahdolliset yhdistetyt tietokoneet on oltava samalla 
aliverkolla, ja niiden IP-osoitteiden on oltava välillä 192.168.0.1 - 192.168.0.253). 
Paras ja helpoin tapa on määrittää tietokone hakemaan IP-osoite automaattisesti reitittimeltä DHCP:tä 
käyttäen. Jos koet ongelmia reitittimen verkkorajapinnan käytössä, suosittelemme, että poistat tietokoneeltasi 
palomuuriohjelman asennuksen, koska se voi aiheuttaa ongelmia reitittimen IP-osoitteen avaamisessa. 
Käyttäjien on itse päätettävä, miten parhaiten suojata verkkoonsa. 
Voit määrittää tietokoneesi verkkoympäristö, noudattamalla seuraavia vaiheita. 
Mahdollisia TCP/IP -käyttöisiä työasemia voi käyttää kommunikoimaan tämän reitittimen kanssa tai sen 
kautta. Tarkistathan valmistajan ohjeista, miten muunlaiset työasemat määritellään. 
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Verkon määritys 
Tietokoneen määritys Windows 7 -käyttöjärjestelmässä 
Avaa Aloita (Start) -valikko. Klikkaa Ohjauspaneeli. Klikkaa sitten Verkko ja Internet. 

 
Kun Verkko- ja jakamiskeskus -ikkuna aukeaa, valitse ja klikkaa Muuta sovittimen asetuksia, joka löytyy 
ikkunapaneelin vasemmalta puolelta. 
Valitse Lähiverkkoyhteys, ja klikkaa kuvaketta hiiren oikealla painikkeella valitaksesi Ominaisuudet. 
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IPv4: 

 
 
Valitse internet-protokollan versio 4 (TCP/IPv4) ja klikkaa Ominaisuudet. 

 
Valitse TCP/IPv4-ikkunassa Hae IP-osoitteet automaattisesti -vaihtoehto ja Hae DNS-osoite 
automaattisesti -vaihtoehto. Klikkaa OK-painiketta poistuaksesi asetuksista. Klikkaa OK-painiketta 
uudestaan Paikalliset verkkoasetukset -ikkunassa, ottaaksesi käyttöön uudet määritykset. 
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IPv6: 
Valitse internet-protokollan versio 6 (TCP/IPv6) ja napsauta Ominaisuudet 

 
Valitse TCP/IPv6-ikkunassa Hae IPv6-osoitteet automaattisesti -vaihtoehto ja Hae DNS-osoite 
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automaattisesti -vaihtoehto. Klikkaa OK-painiketta poistuaksesi asetuksista. Klikkaa OK-painiketta 
uudestaan Paikalliset verkkoasetukset -ikkunassa, ottaaksesi käyttöön uudet määritykset. 
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Tehdasasetukset 
Ennen kuin käytät reititintäsi, tutustu sen asetuksiin. 

Selainpohjainen käyttöliittymä  

(käyttäjänimi ja salasana) 
Ylläpitäjä 
Käyttäjänimi: hallinta 
Salasana: Tarkista salasana laitetarrasta  
 
Huomio 
Jos olet unohtanut reitittimen käyttäjänimen ja/tai salasanan, voit palauttaa laitteen oletusasetuksiin 
pitämällä nollauspainiketta alhaalla vähintään 6 sekunnin ajan. 

Laitteen LAN IPv4 -asetukset 
- IPv4-osoite: 192.168.0.254 
- Aliverkon peite: 255.255.255.0 

DHCP-palvelin IPv4:lle 
- DHCP-palvelin on käytössä 
- IP-alueen alkuosoite: 192.168.0.100 
- IP-osoitteiden määrä: 100 

Määritys 

Määritys selainpohjaisen käyttöliittymän kautta 
Avaa verkkoselaimesi; syötä reitittimen IP-osoite, joka on oletuksena 192.168.0.254, ja klikkaa OK-
painiketta tai paina näppäimistön Enter-painiketta, sisäänkirjautumisikkuna tulee näkyviin. 
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Onneksi olkoon! Olet onnistuneesti kirjautunut sisään palomuurireitittimeen! 
 
TW-EAV510AC-LTE tukee myös HTTPS-yhteyttä, voit syöttää URL-osoitteen: https://192.168.0.254 jolla 
muodostat suojatun yhteyden tietokoneen ja reitittimen välille. 
HTTPS-yhteydellä, saat alla olevan varoitusviestin (Google Chrome -selain). 

 
Klikkaa ”ADVANCED” (Lisäasetukset) -linkkiä ja klikkaa “Siirry osoitteeseen 192.168.0.254 (suojaamaton)” 
muodostaaksesi HTTPS-yhteys reitittimen kanssa. 
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Kun olet kirjautunut sisään TW-EAV510AC-LTE WLAN 802.11ac -reitittimeen verkkoselaimen kautta, voit 
aloittaa sen määrittämisen vaatimustesi mukaisesti. Määritysten aloitussivulla olevaa 
vasemmanpuoleista navigointivalikkoa voi käyttää siirtymään suoraan asennussivuille, joihin kuuluvat: 
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Tila 

Laite 
Alla olevalta sivulta löydät järjestelmän ja Internet -yhteys -yhteyden perustiedot.  

 
 
 

3G/4G LTE -tiedot 
Tällä sivulla näet 3G/4G LTE -verkko- ja mokkulatiedot. 
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Tila (Status): 3G/4G LTE -yhteyden nykytila.  

Signaalin vahvuus (Signal strength): Signaalin vahvuuspalkki ja dBm-arvo ilmaisee nykyisen 3G/4G-LTE-
signaalivahvuuden. Etupaneelin 3G/4G LTE -merkkivalo ilmaisee myös signaalivahvuuden.  

Verkkonimi (Network name): 3G/4G LTE -verkkonimi, johon reititin on kytketty.  

Verkkotila (Network mode): 3G/4G LTE -moduulin nykyinen käyttötila, joka riippuu palveluntarjoajan ja 
kortin rajoituksista, GSM tai UMTS.  

Kortin nimi (Card name): Sisäänrakennetun 3G/4G LTE -moduulin nimi.  

Kortin laiteohjelma (Card firmware): 3G/4G LTE -moduulissa käytössä oleva laiteohjelma.  

Nykyinen vastaanotettujen (RX)/lähetettyjen (TX) tavujen määrä (Current received (RX) /transmitted 
(TX) bytes): Nykyisten RX/TX (vastaanotto/lähetys) -pakettien määrä tavuina  

Vastaanotettujen (RX)/lähetettyjen (TX) tavujen kokonaismäärä (Total received (RX)/transmitted (TX) 
bytes): RX/TX (vastaanotto/lähetys) -pakettien kokonaismäärä tavuina  

Kokonaisyhteysaika (Total connection time): 3G/4G LTE -mokkulan kokonaisyhteysaika siitä, kun 3G/4G 
LTE käynnistettiin 
 
 

Tukiasemaympäristö 
Tältä sivulta näet kaikki WLAN-tukiasematiedot TW-EAV510AC-LTE-reitittimen ympäriltä. 
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IPv6 
Tämä sivu osoittaa IPv6:n nykyisen järjestelmätilan. 

 
 
 

VPN 
VPN-tilan tarkasteluosio, joka ilmaisee IPSec-, PPTP-, L2TP VPN -tilan. 
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PPTP  

 
 
PPTP-palvelin 

Nimi (Name): PPTP-yhteysnimi. 

Yhteystyyppi (Connection type): Etäkäyttö tai LAN-LAN. 

Vertaisverkon IP/verkkopeite (Peer network IP/netmask): Osoittaa etäverkon (asiakaspuoli) ja aliverkon 
peitteen LAN - LAN PPTP -yhteydessä. 

Tila (Status): Yhteyden tila, yhdistetty tai yhdistämätön. 

Käynnissäoloaika (Uptime): Käynnissäoloaika. 

Yhteydet (Connected by): Näyttä etäyhdistetyn asiakkaan IP-osoitteen. 

Osoitettu IP-osoite (Assigned IP address): PPTP-asiakaalle osoitettava IP-osoite 

Toiminto (Action): Kytke yhteys. Klikkaa Pudota (Drop) -painiketta katkaistaksesi tunneliyhteys. 

 
PPTP-asiakas 

Nimi (Name): PPTP-yhteysnimi. 

Palvelin (Server): PPTP-palvelimen IP-osoite. 

Yhteystyyppi (Connection type): Etäkäyttö tai LAN-LAN. 

Vertaisverkon IP/verkkopeite (Peer network IP/netmask): Näytä etäverkko (palvelinpuoli) ja aliverkon 
peite. 

IP-osoite (IP address): PPTP-palvelimen osoittama IP-osoite. 

Toiminto (Action): Kytke yhteys. Klikkaa Katkaise (Disconnect) -painiketta katkaistaksesi tunneliyhteys. 
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L2TP  

 
 
L2TP-palvelin 

Nimi (Name): L2TP-yhteysnimi. 

Yhteystyyppi (Connection type): Etäkäyttö tai LAN-LAN. 

Vertaisverkon IP/verkkopeite (Peer network IP/netmask): Osoittaa etäverkon (asiakaspuoli) ja aliverkon 
peitteen LAN - LAN L2TP-yhteydessä. 

Tila (Status): Yhteyden tila, yhdistetty tai yhdistämätön. 

Käynnissäoloaika (Uptime): Käynnissäoloaika. 

Yhteydet (Connected by): Näyttää etäyhdistetyn asiakkaan IP-osoitteen. 

Osoitettu IP-osoite (Assigned IP address): L2TP-päätteelle osoitettava IP-osoite 

Toiminto (Action): Kytke yhteys. Klikkaa Pudota (Drop) -painiketta katkaistaksesi tunneliyhteys. 

 
L2TP-asiakas 

Nimi (Name): L2TP-yhteysnimi. 

Palvelin (Server): L2TP-palvelimen IP-osoite. 

Yhteystyyppi (Connection type): Etäkäyttö tai LAN-LAN. 

Vertaisverkon IP/verkkopeite (Peer network IP/netmask): Näyttää etäverkko (palvelinpuoli) ja aliverkon 
peitteen. 

IP-osoite (IP address): L2TP-palvelimen osoittama IP-osoite. 

Toiminto (Action): Kytke yhteys. Klikkaa Katkaise (Disconnect) -painiketta katkaistaksesi tunneliyhteys. 
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IPSec  

 
Nimi (Name): IPSec-yhteysnimi. 

Aktiivinen (Active): Näyttää yhteyden tilan. 

Lähiverkko (Local network): Näyttää lähiverkon. 

Etäverkko (Remote network): Näyttää etäverkon. 

Etäyhdyskäytävä (Remote gateway): Etäyhdyskäytävän osoite. 

Yhteyden tila (Connection state): Yhteystila. 

Käynnissäoloaika (Uptime): Tunnelin käynnissäoloaika. 

Toiminto (Action): Kytke yhteys. Klikkaa Katkaise (Disconnect) -painiketta katkaistaksesi tunneliyhteys. 
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OpenVPN 

OpenVPN-tila 
 

 
OpenVPN-palvelintila: 

Vertaiskäyttäjä (Peer user): Näyttää käyttäjätilin nimen 

Toimintatila (Mode): Näyttää nykyisen yhteystoimintatilan 

Tila (Status): Näyttää yhteyden tilan.  

Vertaisosoite (Peer address): Näyttää asiakaspuolen IP-osoitteen.  

Palvelimen tunnelin IP-osoite (Server tunnel IP address): Palvelimen tunnelin virtuaalinen IP-osoite, jonka 
palvelin on itse määrittänyt  

Yhteydet (Connected by): Tunnelille määritetty virtuaalinen IP-osoite, joka muodostaa etäyhteyden 
OpenVPN-asiakkaaseen.  

Toiminto (Action): Kytke yhteys. Klikkaa Pudota (Drop) -painiketta katkaistaksesi tunneliyhteys. 

OpenVPN-asiakastila: 

Yhteysnimi (Connection name): OpenVPN-yhteysnimi.  

Toimintatila (Mode): Näyttää nykyisen yhteystoimintatilan.  

Aktiivinen (Active): Aktiivinen tila 

Tila (Status): Yhteyden tila.  

Palvelimen IP-osoite (Server IP address): Näyttää palvelimen IP-osoitteen. 

Tunnelin IP-osoite (Tunnel IP address): Näyttää tunnelin IP-osoitteen. 
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Lähiverkkoportti (LAN) 

Tämä sivu osoittaa, onko LAN-portti yhdistetty, sen toimintatilan, ja duplex-tilan. 

 
 
 
 

ARP  

Tämä osio näyttää reitittimen ARP (Address Resolution Protocol) -taulukon, joka osoittaa IP-osoitteiden 
vastaavat MAC-osoitteet. Tämä on kätevä, jos haluat nopeasti selvittää tietokoneesi verkkorajapinnan MAC-
osoitteen, jota käyttää reitittimen Turvallisuus – MAC-suodatus -toiminnossa.  
 

 
 
ARP-taulukko 

IP-osoite (IP address): Osoittaa MAC-osoitteeseen liittyvän laitteen IP-osoitteen. 

Ilmoitus (Flag): Näyttää ARP-syötteiden nykytilan. 

i Valmis: reititys toimii hyvin. 

i M(Merkitty pysyväksi syötteeksi): reitti on pysyvä. 

i P (julkaise syöte): julkaise tämä reittikohde. 

MAC-osoite (MAC address): Osoittaa MAC-osoitteen, joka liittyy siihen vastaavan laitteen IP-osoitteeseen. 

Merkintä (Mark): Osoittaa selvästi verkkonimen (WLAN), jossa laite on. 
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DHCP -palvelin  
DHCP-taulukko luettelee DHCP-tiedot kaikista laitteessa olevan DHCP-palvelimen jakamista IP-osoitteista. 
 

 
 
Isäntänimi (Host name): DHCP-asiakkaan isäntänimi. 

IP-osoite (IP address): IP-osoite, joka jaetaan isännälle tällä MAC-osoitteella 

MAC-osoite (MAC address): Sisäisen DHCP-asiakkaan isännän MAC-osoite 

Vanhenemisaika (Expires in): Näyttää rekisteröinnin jälkeisen jäljellä olevan ajan 

Merkintä (Mark): Osoittaa selvästi verkkonimen (WLAN), jossa laite on 
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Järjestelmäloki 
Näyttää tähän asti kerätyt järjestelmälokitiedot. Voit hakea vanhoja tietoja tällä toiminnolla. 

Lokimääritys  

 

Järjestelmäloki (System log): Ota käyttöön/poista käytöstä tämä toiminto. 

Käänteinen järjestelmäloki (System log reverse): Valitse, jos haluat lokitiedot käänteiseen järjestykseen, jossa 
viimeisimmät tiedot ovat ylhäällä. 

Lokitaso (Log level): Valitse lokitaso. Lokitaso antaa sinun määrittää, mitä tapahtumatyyppejä kirjataan. 
Tarjolla on kahdeksan lokitasoa, alla kuvatun mukaisesti: 

s Hätä (Emergency) = järjestelmää ei voi käyttää  

s Varoitus (Alert) = välittömiä toimenpiteitä vaaditaan  

s Kriittinen (Critical) = kriittiset olosuhteet  

s Virhe (Error) = virheelliset olosuhteet  

s Huomautus (Warning) = huomautusolosuhteet  

s Ilmoitus (Notice) = normaalit mutta merkittävät olosuhteet  

s Tiedotuksellinen (Informational) = tiedotustapahtumat  

s Testaus (Debugging) = testaustasoiset viestit  
Yhdyskäytävä kirjaa kaikki lokitapahtumat valitulta tasolta ja korkeammalta. Esimerkiksi, jos määrität 
lokitasoksi Kriittinen (Critical), kaikki kriittiset (critical), varoitus (alert) ja hätä (emergency) -tapahtumat 
kirjataan, mutta muita ei kirjata 
Näyttötaso (Display level): Näyttää lokitiedot määrittämäsi tason mukaisesti, kun tarkastelet järjestelmälokia. 
Kun olet määrittänyt näyttötason, kyseisen tason ja korkeampien tasojen lokitiedot näytetään.  
Toimintatila (Mode): Valitse järjestelmälokin käyttämä toimintatila. Kolme toimintatilaa: paikallinen, 
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etäkäyttö ja molemmat.  
s Paikallinen (Local): Valitsemalla tämä toimintatila, lokitiedot tallennetaan reitittimen paikalliseen 

muistiin. 

s Etäkäyttö (Remote): Valitsemalla tämä toimintatila, lokitiedot lähetetään lokitietojen etäpalvelimeen. 
Sinun on määritettävä lokitietojen etäpalvelin ja portti, 514 on usein käytössä. 

s Molemmat (Both): Lokitiedot tallennetaan molemmilla yllä esitetyillä tavoilla. 

Klikkaa Ota muutokset käyttöön (Apply changes) vahvistaaksesi valintasi. 

Tallenna lokitiedot tiedostoon (Save log to file): Lataa lokitiedot paikalliselle tietokoneellesi. 

Tyhjennä loki (Clear log): Klikkaa tyhjentääksesi näytöltä nykyiset lokitiedot. 

Päivitä (Refresh): Klikkaa päivittääksesi järjestelmäloki. 

 

 

 
(Käänteinen järjestelmäloki käytössä) 
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LAN 
Lähiverkko (LAN) on jaettu viestintäjärjestelmäverkko, johon useat tietokoneet muodostavat yhteyden. Tämä 
verkkotyyppi on rajoitetulla alueella toimiva verkko, ja se yleensä rajoittuu rakennuksen tietylle alueelle. 

 

IP-osoite (IP address): reitittimen IP-osoite. Oletusosoite on 192.168.0.254.  

Aliverkon peite (Subnet mask): reitittimen oletusarvoinen aliverkon peite. 

IGMP-nuuskinta (IGMP snooping): Ota käyttöön tai poista käytöstä IGMP-nuuskintatoiminto. Ilman IGMP-
nuuskintaa, monilähetysliikennettä käsitellään samoin kuin suoralähetysliikennettä - eli, se edelleen 
lähetetään kaikkiin portteihin. Kun IGMP-nuuskinta on käytössä, ryhmän monilähetysliikenne edelleen 
lähetetään ainoastaan portteihin, joissa on kyseisen ryhmän jäseniä. 

Ethernet-langattoman yhteyden esto (Ethernet to wireless blocking): Kun käytössä, mikäänlähiverkko-
porttiin kytketty tietokone ei pysty käyttämään WiFI-asiakasta. 
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DHCP-tila (DHCP mode): Aseta NONE jolloin poistat käytöstä DHCP-palvelintoiminnon. DHCP-palvelin on 
oletusarvoisesti aktivoitu. 

IP-osoitteiden määrä (IP pool range): Määritä DHCP-palvelimella käytettävä IP-osoitteiden määrä. Käyttäjä 
voi klikata ”Näytä asiakas” (Show client) -painiketta ja kaikkien DHCP-asiakkaiden tiedot tulevat näkyviin. 

Enimmäislaina-aika (Max lease time): Määritä asiakkaille laina-aika, oletus on 86400s. 

Verkkotunnusnimi (Domain name): Syötä lähiverkkosi verkkoalueen nimi (valinnainen). 

Yhdyskäytäväosoite (Gateway address): IP-osoite, joka jaetaan ja aktivoidaan DHCP-asiakkaan 
yhdyskäytävän IP-osoitteeksi. 

DNS-valinta (DNS option): Tämän avulla voit määrittää DNS-palvelimia pyytävälle tietokoneelle. 

Porttiperusteinen suodatus (Port-based filter): Valitse pudottaako DHCP-palvelin DHCP-paketin osoitetusta 
portista.  

Esimerkiksi, jos LAN3 on valittuna, LAN3-porttiin kytketty tietokone ei saa IP-osoitetta DHCP-palvelimelta. 
Mutta tässä portissa olevaa tietokonetta voi käyttää IP-osoitteen manuaaliselle määrittämiselle. 

 

MAC-perusteinen määritys (MAC-based assignment): Tällä sivulla, DHCP-palvelin voi aina vapauttaa 
nimenomaisen MAC-osoitteen kiinteän IP-osoitteen. 
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Langatonverkko (WLAN) 
TW-EAV510AC-LTE on kaksikaistainen (2,4G ja 5G) langaton reititin, joka tukee 11b/g/n/a/ac langattomia 
standardeja. Sen avulla useat langattomat käyttäjät 2,4G- ja 5G -taajuusalueilla voivat samanaikaisesti surfailla 
verkossa, tarkistaa sähköposteja, katsoa videoita ja kuunnella musiikkia verkossa.  
Voit valita optimaalisen taajuusalueen langattomalle yhteydelle ympäristösi perusteella. 
 

WLAN 2,4GHz / 5GHz 
Perusasetukset 

Tätä sivua käytetään määrittämään parametrit WLAN-asiakkaille, jotka voivat muodostaa yhteyden 
tukiasemaasi. Voit muuttaa täällä langattomia salausasetuksia sekä langattoman verkon parametreja. 

 
Poista käytöstä WLAN-rajapinta (Disable WLAN interface): WLAN 2,4G/5G -toiminto poistetaan käytöstä, kun 
tämä on rastitettu. 
Kaista (Band): Määritä toimintatila langattomalle tuelle. 
Toimintatila (Mode): Oletuksena tukiasematoimintatila. 
Useammat tukiasemat (Multiple AP): Tämä laite tukee jopa 3 ulkoista SSID:tä, joita voi käyttää eri palveluihin. 
SSID: Verkkonimeä käytetään langattoman verkon (WLAN) tunnistamiseen. 
Kanavan leveys (Channel width): Valitse kanavan kaistaleveys langattomalle verkolle, suurempi kaistaleveys 
voi saavuttaa korkeammat yhteystasot. Mutta se riippuu myös ympäristösi häiriötekijöistä. 
Sivukaistan hallinta (Control sideband): Tämä on saatavilla 40MHz:lle. Pudotusvalikosta voit valita ylä- tai 
alasivukaistan. 
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Kanavanumero (Channel number): Radiokanavanumero. Sallitut kanavat riippuvat säädellystä 
verkkotunnuksesta. Tehdasasetus on automaattinen kanavavalinta. 
Lähetysteho (Radio power): Määritä langattomalle signaalillesi lähetysteho. 
S: Pieni / M: Keskitaso / H: Korkea 
Yhdistetyt asiakkaat (Associated customers): Täältä näet tietoa langattomista asiakkaista.
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Lisäasetukset 
Täältä käyttäjä löytää langattomaan verkkoon liittyviä lisäasetuksia. 

 
Fragmentointikynnys (Fragment threshold): Kynnys (tavuina), jolloin paketit fragmentoidaan ja mihin kokoon. 
Paketit, jotka ylittävät 802.11n WLAN-yhteyden fragmentointikynnyksen leikataan pienempiin piirikokoon 
sopiviin yksiköihin. Kun paketit ovat fragmentointikynnystä pienemmät, niitä ei fragmentoida. Oletusarvo on 
2346, fragmentoinnin asettaminen liian matalalle voi johtaa heikkoon suorituskykyyn. 
RTS-kynnys (RTS threshold): RTS-kynnys (Request to Send) määrittää pakettikoon, jonka ylittyessä, RTS/CTS 
aktivoidaan. Oletusarvo on 2347 (enimmäispituus), joka poistaa RTS:n käytöstä. 
Beacon-aikaväli (Beacon interval): Beacon-lähetysten välinen aikaväli millisekunneissa. Oletusarvo on 100ms 
ja hyväksyttävä väli on 20-1024. Beacon-lähetykset tunnistavat tukiaseman olemassaolon. 
Johdantotyyppi (Preamble type): Määritä langattoman lähiverkon johdantotyypiksi pitkä (long) tai lyhyt 
(short). 
Lähetys-SSID (Broadcast SSID): Käyttäjä voi ainoastaan syöttää SSID:n manuaalisesti yhteyden 
muodostamiseksi, jos Pois käytöstä (Disabled) -valintalaatikko on rastitettu. 
Suojaus (Protection): Kytke pois päältä parantaaksesi läpivientiä. Kytke päälle turvallisuuden lisäämiseksi. 
Lyhyt turvaväli (SGI) (Short GI): Käytössä ollessa, tämä tarjoaa 11% korkeammat tietomäärät. Lyhyen 
turvavälin käyttö johtaa korkeampiin pakettivirhemääriin, kun radiotaajuuskanavan viivejakauma ylittää SGI:n, 
tai jos aikasynkronointi lähettimen ja vastaanottimen välillä ei ole tarkka. 
WMM-tuki (WMM support): Voit valita ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WMM, joka mahdollistaa tietyn 
tiedon priorisoinnin langattomassa verkossa.  
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Turvallisuus 

Langaton tietoturvallisuus estää langatonta verkkoa käyttävien tietokoneiden luvattoman käytön ja 
vahingoittamisen. 

 

SSID-valinta: Sovella turvallisuusasetukset valittuun SSID:hen. 

Salaus (Encryption): Käyttäjä voi valita yhden seuraavista todennuksista, jolla langaton verkko voidaan 
suojata: Ei todennusta, WPA, WPA2 tai WPA2 Mixed tai WPA3 tai WPA2+WPA3 Mixed. 

s Ei todennusta (None)  

 

802.1x -todennus (802.1x authentication): Ottaa käyttöön 802.1x -todennuksen. 

RADIUS-palvelimen IP-osoite (RADIUS server IP address): RADIUS( Remote Authentication Dial In User 
Service), Syötä RADIUS-todennuspalvelimen IP-osoite. 

RADIUS-palvelinportti (RADIUS server port): Syötä RADIUS-todennuspalvelimen porttinumero tähän. 

RADIUS-salasana (RADIUS passwork): Syötä RADIUS-todennuspalvelimen salasana. 
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s WEP 

 

802.1x -todennus (802.1x authentication): Ottaa käyttöön 802.1x -todennuksen. 

Avainpituus (Key length): 64-bittinen tai 128-bittinen. 

RADIUS-palvelimen IP-osoite (RADIUS server IP address): RADIUS( Remote Authentication Dial In User 
Service), Syötä RADIUS-todennuspalvelimen IP-osoite. 

RADIUS-palvelinportti (RADIUS server port): Syötä RADIUS-todennuspalvelimen porttinumero tähän. 

RADIUS-salasana (RADIUS password): Syötä RADIUS-todennuspalvelimen salasana. 

 

s WEP 

 

Todennus (Authentication): Avoin (Open system), jaettu avain (shared key) tai automaattinen (auto). 

Avainpituus (Key length): 64-bittinen tai 128-bittinen. 

Avainformaatti (Key format): ASCII tai Hex.  

Salausavain (Encryption key): Syötä avain, jolla haluat salata langattomat tiedot. 

Jos valitset WEP 64-bittinen, syötä 5 ASCII-merkkiä tai 10 heksadesimaalimerkkiä (0-9, A-F). 

Jos valitset WEP 128-bittinen, syötä 13 ASCII-merkkiä tai 26 heksadesimaalimerkkiä (0-9, A-F). 

 



 

37 

 

 

s WPA 

 

Todennustila (Authentication mode): RADIUS ja esijaettu avain (pre-shared key).  Jos RADIUS, 
RADIUS( Remote Authentication Dial In User Service), Syötä RADIUS-todennuspalvelimen IP-osoite, portti ja 
salasana. 

WPA-salaussarja (WPA cipher suite): Määrittele käytettävä salaussarja. 

WPA2-salaussarja (WPA2 cipher suite): Määrittele käytettävä salaussarja. 

Ryhmäavaimen uusinta (Group key update): Langattoman päätteen ja tukiaseman välisen salausavaimen 
automaattinen uusintaväli. Määritellään sekunneissa. 

Esijaettu avain (pre-shared key): Syötä avain langattomille salausasetuksille. Enimmäispituus on 16 merkkiä. 

 

s WPA2/WPA2 Mixed 

 
Todennustila (Authentication mode): RADIUS ja esijaettu avain (pre-shared key).  Jos RADIUS, 
RADIUS( Remote Authentication Dial In User Service), Syötä RADIUS-todennuspalvelimen IP-osoite, portti ja 
salasana. 

IEEE802.11w: Ottaa käyttöön IEEE802.11w. IEEE 802.11w on suojattujen hallintakehysten standardi 

SHA256: Ottaa käyttöön SHA256-salauksen. 

WPA-salaussarja (WPA cipher suite): Määrittele käytettävä salaussarja. 

WPA2-salaussarja (WPA2 cipher suite): Määrittele käytettävä salaussarja. 
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Ryhmäavaimen uusinta (Group key update): Langattoman päätteen ja tukiaseman välisen salausavaimen 
automaattinen uusintaväli. Määritellään sekunneissa. 

Esijaettu avain (Pre-shared key): Syötä avain langattomille salausasetuksille. Enimmäispituus on 16 merkkiä. 

 

s WPA3  

 

IEEE 802.11w: Ottaa käyttöön IEEE802.11w. IEEE 802.11w on suojattujen hallintakehysten standardi 

WPA2-salaussarja (WPA2 cipher suite): Määrittele käytettävä salaussarja. 

Ryhmäavaimen uusinta-ajastin (Group key update timer): Langattoman asiakkaan ja tukiaseman 
välisen salausavaimen automaattinen uusintaväli. Määritellään sekunneissa. 

Esijaettu avain (Pre-shared key): Syötä avain langattomille salausasetuksille. Enimmäispituus on 16 
merkkiä. 

s WPA2+WPA3 Mixed 

 

IEEE 802.11w: : Ottaa käyttöön IEEE802.11w. IEEE 802.11w on suojattujen hallintakehysten standardi 

SHA256: Ottaa käyttöön SHA256-salauksen. 

WPA2-salaussarja (WPA2 cipher suite): Määrittele käytettävä salaussarja. 

Ryhmäavaimen uusinta-ajastin (Group key update timer): Langattoman asiakkaan ja tukiaseman 
välisen salausavaimen automaattinen uusintaväli. Määritellään sekunneissa. 
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Esijaettu avain (Pre-shared key): Syötä avain langattomille salausasetuksille. Enimmäispituus on 16 
merkkiä. 

 

Käyttöhallinta 

Tämä sivu auttaa käyttäjää suojaamaan langatonta verkkoa paremmin, langaton MAC-suodatin. 

 

Toimintatila (Mode): Valitse toimintatila toiminnolle, jota käytetään Nykyisessä käyttöhallintalistassa 
(Current Access Control List). 

MAC-osoite (MAC address): Syötä WiFi-asiakkaan MAC-osoite. Paina Lisää (Add) -painiketta lisätäksesi listaan 
MAC-osoite. 

Nollaus (Reset): Käyttäjä voi tyhjentää juuri syötetyn MAC-osoitteen, klikkaamalla tätä painiketta. 

Poista valitut (Delete selected): Klikkaamalla painiketta, voit poistaa kaikki valitut MAC-osoitteet Valitse 
(Select) -nimisessä kentässä. 

Poista kaikki (Delete all): Poista kaikki MAC-osoitteet Nykyinen käyttöhallintalista -taulukosta.
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Tukiasematiedot 

Tällä sivulla, käyttäjä voi selvittää mitä WiFi-kanavia toinen tukiasema käyttää, ja löytää itselle paras kanava. 
WLAN-tutkimuksen voi suorittaa painamalla Päivitä (Refresh) -painiketta. 

 
 

WPS 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) -ominaisuus on standardiprotokolla, jonka on luonut Wi-Fi Alliance. WPS:ää 
käytetään vaihtamaan tukiasema-asetuksia aseman kanssa ja määrittämään tukiaseman asetuksia. Tämä 
ominaisuus yksinkertaistaa merkittävästi koti- tai toimistoympäristöön muodostettavalle Wi-Fi-verkolle 
tarvittavia vaiheita. Yleisesti tunnettu PIN-menetelmä on tuettuna WPS:n määrittämisessä. 
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Tila 
Tämä sivu osoittaa WiFi-moduulin nykyisen määrityksen. 
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Internet -yhteys  
Ulkoverkko (Internet -yhteys ) on tietokoneverkko, joka kattaa laajan maantieteellisen alueen (esim. Internet), 
ja sitä käytetään muodostamaan lähiverkkoyhteys (LAN) tai yhteys muun tyyppisiin verkkojärjestelmiin. 

Internet -yhteys -tila 
Tätä sivua käytetään määrittämään mitä ulkoverkkoyhteystilaa (Internet -yhteys ) käytetään. 

 

Oletusreititys: 
Tätä sivua käytetään määrittämään jokaisen Internet -yhteys -yhteyden prioriteetti. Ylimmällä on korkeampi 
prioriteetti kuin alemmalla. Jos sinulla on käytössä myös kuormantasaus , se suorittaa automaattisen vaihdon 
j ayhteyksien niputuksen järjesteyksen mukaan: 
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Internet yhteys-yhteys  
Tätä sivua käytetään määrittämään Internet -yhteys  -portin parametrit ja protokollat. Laite tarjoaa neljä 
suosittua tapaa yhdistää Internet -yhteys ja -lähiverkko Internet -yhteydelle (laajakaista) alla esitetyin tavoin, 
VDSL, katso PTM (VDSL) Internet -yhteys  ja ADSL, katso ATM (ADSL) Internet -yhteys  ja 3G/4G LTE, katso 
3G/4G LTE -asetukset. 

 
Internet -yhteys -rajapinta (WAN -INTERFACE): Valitse määritettävän profiilin tai uuden profiilin linkki, 
luodaksesi uusi profiili. 

Ota käyttöön VLAN (Enable VLAN): Käyttäjä voi ottaa VLANin käyttöön valitulle profiilille, rasittamalla tämä 
laatikko. 

VLAN-tunnus (VLAN ID): Määritä VLAN ID -tunnus välille 0 - 4094 

802.1p_Mark: Valitse 802.1p -prioriteettitaso väliltä 0 - 7. 

Kanavatila (Channel mode): Valitse Internet -yhteys -yhteydelle kanavatila. 

Siltaustila (Bridge mode): Aseta siltaustila, jolloin kaikki on läpinäkyväälähiverkko ja Internet -yhteys tai 
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PPPoE-paketin välillä. 

Ota käyttöön NAPT (Enable NAPT): Ota käyttöön/poista käytöstä NAT-toiminto Internet -yhteys -yhteydelle. 

Kanava (Channel): Ota käyttöön/poista käytöstä kanava. 

Oletusreitti (Default route): Määritä aktivoidaanko profiili oletusyhdyskäytäväksi Internet-yhteydelle. 

Ota käyttöön QoS (Enable QoS): Ota käyttöön/poista käytöstä QoS Internet -yhteys -yhteydelle. 

MTU: Useimmat palveluntarjoajat antavat käyttäjille MTU-arvo. 

Ota käyttöön IGMP-välityspalvelin (Enable IGMP Proxy): Ota käyttöön/poista käytöstä IGMP-välityspalvelin. 
Jos pois käytöstä, IPTV ei toimi NAT-käyttöisessä tilassa. 

IP-protokolla (IP protocol): Määritä profiilin IP-protokollaksi vain IPv4, vain IPv6 tai IPv4/IPv6-kaksoispino. 

 

Kun Kanavatilaksi (Channel mode) on määritetty IPoE, sinulla on alla olevat vaihtoehdot. 

Tyyppi (Type): Määritä Internet -yhteys -rajapinta käyttämään staattista IP-osoitetta tai aktivoi DHCP-
asiakkaana ja pyydä Internet -yhteys IP-osoite palveluntarjoajalta. 

Lähiverkon IP-osoite/Etäverkon IP-osoite/Aliverkon peite (Local IP address/remote IP address/Subnet 
mask): Syötä palveluntarjoajan antama IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytäväosoite. 

Pyydä DNS (Request DNS): Jos tämä valinta on käytössä, laite käyttää palveluntarjoajalta saatua DNS-
palvelimen IP-osoitetta. Toimii ainoastaan, kun Tyypiksi (Type) on määritetty DHCP. 

Ensisijainen DNS-palvelin/toissijainen DNS-palvelin (Primary/secondary DNS server): Syötä tarvittaessa 
ensisijainen ja toissijainen DNS-palvelin. 

Kun Kanavatilaksi (Channel mode) on määritetty PPPoE, sinulla on alla olevat vaihtoehdot. 

Käyttäjänimi/Salasana (Username/password): Syötä palveluntarjoajan antama PPPoE-käyttäjänimi/salasana. 

Tyyppi (Type): Määritä, tuleeko PPP-yhteyden olla aina päällä (Jatkuva, Continuous) vai tuleeko yhteys 
muodostaa vain tarvittaessa (Yhdistä tarvittaessa, Connect on Demand) vai muodostetaanko/katkaistaanko 
yhteys manuaalisesti. 

Toimeton aika (sek) (Idle time (sec)): Määritä toimeton aika, jolloin PPPoE-yhteys katkaistaan. 

Todennustapa (Authentication method): Määritä PPPoE-yhteydelle todennustapa.
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PTM(VDSL) Internet -yhteys  

Tätä sivua käytetään määrittämään VDSL2 Internet -yhteys -portin parametrit ja protokollat. 

 
Internet -yhteys -rajapinta (Internet -yhteys interface): Valitse määritettävän profiilin tai uuden profiilin 
linkki, luodaksesi uusi profiili. 

Ota käyttöön VLAN (Enable VLAN): Käyttäjä voi ottaa VLANin käyttöön valitulle profiilille, rasittamalla tämä 
laatikko. 

VLAN-tunnus (VLAN ID): Määritä VLAN ID -tunnus välille 0 - 4094 

802.1p_Mark: Valitse 802.1p -prioriteettitaso väliltä 0 - 7. 

Kanavatila (Channel mode): Valitse Internet -yhteys -yhteydelle kanavatila. 

Siltaustila (Bridge mode): Aseta siltaustila, jolloin kaikki on läpinäkyväälähiverkko ja Internet -yhteys tai 
PPPoE-paketin välillä. 

Ota käyttöön NAPT (Enable NAPT): Ota käyttöön/poista käytöstä NAT-toiminto Internet -yhteys -yhteydelle. 

Kanava (Channel): Ota käyttöön/poista käytöstä kanava. 
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Ota käyttöön QoS (Enable QoS): Ota käyttöön/poista käytöstä QoS Internet -yhteys -yhteydelle. 

MTU: Useimmat palveluntarjoajat antavat käyttäjille MTU-arvo. 

Oletusreitti (Default route): Määritä aktivoidaanko profiili oletusyhdyskäytäväksi Internet-yhteydelle. 

Ota käyttöön IGMP-välityspalvelin (Enable IGMP Proxy): Ota käyttöön/poista käytöstä IGMP-välityspalvelin. 
Jos pois käytöstä, IPTV ei toimi NAT-käyttöisessä tilassa. 

IP-protokolla (IP protocol): Määritä profiilin IP-protokollaksi vain IPv4, vain IPv6 tai IPv4/IPv6-kaksoispino. 

 

Kun Kanavatilaksi (Channel mode) on määritetty IPoE, sinulla on alla olevat vaihtoehdot. 

Tyyppi (Type): Määritä Internet -yhteys -rajapinta käyttämään staattista IP-osoitetta tai aktivoi DHCP-
asiakkaana ja pyydä Internet -yhteys  IP-osoite palveluntarjoajalta. 

Lähiverkon IP-osoite/etäverkon IP-osoite/Aliverkon peite (Local IP address/remote IP address/Subnet 
mask): Syötä palveluntarjoajan antama IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytäväosoite. 

Pyydä DNS (Request DNS): Jos tämä valinta on käytössä, laite käyttää palveluntarjoajalta saatua DNS-
palvelimen IP-osoitetta. Toimii ainoastaan, kun Tyypiksi (Type) on määritetty DHCP. 

Ensisijainen DNS-palvelin/toissijainen DNS-palvelin (Primary/secondary DNS server): Syötä tarvittaessa 
ensisijainen ja toissijainen DNS-palvelin. 

 

Kun Kanavatilaksi (Channel mode) on määritetty PPPoE, sinulla on alla olevat vaihtoehdot. 

Käyttäjänimi/Salasana (Username/password): Syötä palveluntarjoajan antama PPPoE-käyttäjänimi/salasana. 

Tyyppi (Type): Määritä, tuleeko PPP-yhteyden olla aina päällä (Jatkuva, Continuous) vai tuleeko yhteys 
muodostaa vain tarvittaessa (Yhdistä tarvittaessa, Connect on Demand) vai muodostetaanko/katkaistaanko 
yhteys manuaalisesti. 

Toimeton aika (sek) (Idle time (sec)): Määritä toimeton aika, jolloin PPPoE-yhteys katkaistaan. 

Todennustapa (Authentication method): Määritä PPPoE-yhteydelle todennustapa. 
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ATM(ADSL) Internet -yhteys  

Tätä sivua käytetään määrittämään ADSL Internet -yhteys  -portin parametrit ja protokollat. Tarjolla on kolme 
esiasetettua ADSL-yhteyttä, käyttäjät voivat muokata  tai lisätä omia ADSL-sääntöjä.  

Huomaathan kuitenkin, että teet muutokset niin, että kanavatila (protokolla) on linjassa yhden esiasetetun 
säännön kanssa, tai lisää uusia.  

Klikkaa  poistaaksesi tarpeettomat ADSL-säännöt. 

 
Virtuaalinen polkunumero (VPI) ja Virtuaalinen kanavanumero (VCI) määrittävät virtuaalisen piirin. 

VPI: Virtuaalinen polkunumero (VPI). VPI:n sallittu väli on 0 - 255. Syötä sinulle määritetty VPI. Tämä kenttä 
saattaa olla jo määritettynä. 

VCI: Virtuaalinen kanavanumero(VCI). VCI:n sallittu väli on 1 - 65535. Syötä sinulle määritetty VCI. Tämä kenttä 
saattaa olla jo määritettynä. 

Kapselointi (Encapsulation): Valitse toimintatilakentässä (Mode), valitse LLC, VC-Mux. 

Kanavatila (Channel mode): Valittavissa olevina vaihtoehtoina ovat 1483 Bridged, 1483 MER, PPPoE, PPPoA, 
1483 Routed tai 1577 Routed.  

Ota käyttöön NAPT (Enable NAPT): Valittuna, otat käyttöön NAPT (Network Address Port Translation) -
toiminnon, jonka avulla useat käyttäjät voivat muodostaa Internet-yhteyden yhden IP-osoitteen kautta 
jakamalla yhtä IP-osoitetta. Jos et valitse sitä, ja haluat käyttää Internet-yhteyttä normaalisti, sinun on lisättävä 
reitti lähetyslaitteistoon. Muutoin, Internet-yhteyden muodostaminen epäonnistuu. Normaalisti, se on 
käytössä.  

Ylläpitotila (Admin status): Ota käyttöön tai poista käytöstä yhteys. 

Ota käyttöön QoS (Enable QoS): Ota käyttöön/poista käytöstä QoS Internet -yhteys -yhteydelle. 

Ota käyttöön IGMP-välityspalvelin (Enable IGMP Proxy): Ota käyttöön/poista käytöstä IGMP-välityspalvelin. 
Jos pois käytöstä, IPTV ei toimi NAT-käyttöisessä tilassa. 



48 

Lisätään nyt PPPoE ADSL -yhteys. 

 

VPI/VCI: jos et ole varma .Ota käyttöön Auto-PVC haku 

PPP-asetukset: 

Käyttäjänimi/Salasana (Username/password): Syötä PPP valintaisen yhteyden tili. 

Tyyppi (Type): Määrittää valintaisen yhteyden keston. 

s Jatkuva (Continuous): Valitse tämä valinta, jos haluat, että yhteytesi on jatkuvasti käytössä. 
s Yhdistä tarvittaessa (Connect on demand): Valitse, jos et halua, että yhteys on jatkuvasti käytössä ja 

määritä toimeton vanhentumisaika Suurin toimeton vanhentumisaika (Max Idle Timeout) -kenttään. 
s  Manuaalisesti (Manual): Valitse tämä tila, jos haluat luoda yhteyden manuaalisesti. 

Toimeton aika (min) (Idle time (min)): Jos asetat tyypiksi Yhdistä tarvittaessa (Connect on Demand), sinun on 
syötettävä toimeton vanhentumisaika. Jos reititin ei havaitse käyttäjän toimintoja esiasetettujen minuuttien 
aikana, reititin katkaisee automaattisesti PPP-yhteyden.  

Klikkaa Lisää (Add) lisätäksesi se Nykyiseen ATM VC -taulukkoon (Current ATM VC Table). 

 

Tarkista yhteyden tila Tila > Laite -sivulta (Status > Device). 
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Ota käyttöön Auto-PVC haku 

Tätä ominaisuutta käytetään määrittämään PVC:n automaattinen haku. Täällä voit lisätä/poistaa kohteita 
auto-PVC -hakutaulukosta. 

 

Käytä (Apply): Kun ADSL on yhdistetty ja et ole varma VPI/VCI:stä. Voit suorittaa automaattisen PVC-haun 
painamalla Käytä (Apply), jolloin tulokset näkyvät nykyisessä auto-PVC -taulukossa. 

 

VPI/VCI: Nykyiseen Auto-PVC -taulukkoon lisättävät VPI/VCI -arvot lisätään painamalla Lisää (Add) -painiketta 
tai poistetaan taulukosta painamalla Poista (Delete) -painiketta. 



 

50 

ATM-asetukset 

Tätä sivua käytetään määrittämään ATM-parametrit. Täällä voit muuttaa QoS, PCR,CDVT, SCR ja MBS -
asetuksia. 

 
ATM QoS -tyyppeihin kuuluvat CBR (Constant Bit Rate), VBR (Variable Bit Rate) ja UBR (Unspecified Bit Rate). 
Näitä QoS-tyyppejä hallitsee alla määritellyt parametrit, mukaan lukien PCR, SCR ja MBS. 

Valitse CBR, jolla määrittää kiinteän (aina päällä olevan) kaistaleveyden ääni- ja tietoliikenteelle. Valitse UBR 
sovelluksille, joille aika ei ole merkittävä tekijä, kuten sähköposti. Valitse VBR purskeliikenteelle ja muiden 
sovellusten kanssa tapahtuvalle kaistaleveyden jaolle. 

PCR: Saat PCR (Peak Cell Rate) -arvon jakamalla DSL-linja nopeuden (t/s) 424:llä (ATM-solun koko). Tämä on 
enimmäisnopeus, jolla lähettäjä voi lähettää soluja. 

CDVT: CDVT (Cell Delay Variation Tolerance) -arvo yhdistetään usein PCR-arvoon ilmaisemalla sallitut 
synkronointivirheet. 

SCR: SCR (Sustain Cell Rate) -arvo määrää ATM-tiedonsiirron keskimääräisen nopeuden 

MBS: MBS (Maximum Burst Size) -arvo määrää purskeen maksimikoon, joka voidaan lähettää PCR:llä. Syötä 
MBS, joka on alle 65535 
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DSL-asetukset 
Tällä näkymällä voit määrittää DSL-parametrit. DSL-tietoutta tarvitaan näiden asetusten määrittämiseen. Ota 
yhteyttä palveluntarjoajaasi, varmistaaksesi, että nämä parametrit ovat oikein. 

 
Pidä palveluntarjoajaltasi saamat asetukset oletuksena, DSL-yhteys ei välttämättä toimi oikein, jos syötät 
väärät parametrit. JOS xDSL LINJA PÄTKII NIIN POISTA PÄÄLTÄ SEURAAVAT OPTIOT: G.vector, G.INP, 30a ja 
35b ja Talletaq / Apply changes. 
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3G/4G LTE -asetukset 
3G/4G LTE -moduuliin liittyvät asetukset löytyvät tältä sivulta. 

 
3G/4G LTE Internet -yhteys : Ota käyttöön/poista käytöstä 3G/4G LTE -mokkulan tunnistustoiminto. 

Toimintatila (Mode): Puhelinpalvelustandardeille on 6 vaihtoehtoa: Vain GSM 2G (GSM 2G only), vain UTMS 
3G (UTMS 3G only), mieluiten GSM 2G (GSM 2G preferred), mieluiten UMTS 3G (UMTS 3G preferred), 
Automaattinen (Automatic), ja Käytä 3G/LTE 3g-mokkula-asetuksia (Use 3G/LTE 3g dongle settings). Jos et ole 
varma, mitkä palvelut ovat saatavilla sinulle, valitsethan Automaattinen (Automatic). 

IPv6 tälle palvelulle (IPv6 for this service): Ottaa käyttöön IPv6. 

PIN-koodi (PIN code): Syötä PIN-koodi SIM-kortillesi (valinnainen). 

APN: Syötä tarvittaessa palveluntarjoajan antama APN-nimi. Oletusarvo toimii useimmilla palveluntarjoajilla. 

Soittonumero (Dial number): Syötä palveluntarjoajan antama soittonumero, oletusarvo toimii useimmilla 
palveluntarjoajilla. 

Todennus (Authentication): Valitse palveluntarjoajan antama todennustyyppi. 
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Käyttäjänimi (Username): Syötä palveluntarjoajan antama käyttäjänimi (valinnainen). 

Salasana (Password): Syötä palveluntarjoajan antama salasana (valinnainen). 

Yhteys (Connection): Oletukseksi on asetettu Jatkuva (Continuous), jolla ylläpitää jatkuvaa  3G/4G-LTE -
yhteys. 

s Yhdistä tarvittaessa (Connect on demand): Jos haluat tehdä ainoastaan UMTS/GPRS -puhelun, kun 
paketti pyytää Internet-yhteyden muodostamista (esim. Tietokoneella oleva ohjelma yrittää 
muodostaa Internet-yhteyden). Tässä tilassa, sinun on määritettävä samaan aikaan Toimeton 
vanhentumisaika. Klikkaa Yhdistä tarvittaessa (Connect on Demand), Toimeton vanhentumisaika (Idle 
timeout) -kenttä tulee näkyviin. 

Toimeton vanhentumisaika (Idle timeout): Katkaisee automaattisesti laajakaistan 
palomuuriyhdyskäytävän, kun linja on toimeton esimääritellyn ajan. Oletusarvo on 60 min. 

s Jatkuva (Continuous): Pidä 3G/4G-LTE-yhteys jatkuvasti muodostettuna 

Ylläpidä (Keep Alive): Klikkaa Ota käyttöön (Enable), jotta reititin voi lähettää viestin 7 sekunnin 
välein (tarvittaessa muutettavissa) estääkseen yhteyden putoamista palveluntarjoajan toimesta. 

IP-osoite (IP address): IP-osoitetta käytetään ”pingittämiseen”, ja reititin pingittää IP-osoitetta 
selvittääkseen onko yhteys edelleen muodostettuna. 

s Manuaalisesti (Manual): Valitse tämä tila, jos haluat luoda yhteyden manuaalisesti. 

 

NAPT: Ota käyttöön/poista käytöstä NAT. 

Oletusreitti (Default route): Määritä käytetäänkö 3G/4G LTE-yhteyttä oletusyhdyskäytävänä. 

MTU: Useimmat palveluntarjoajat antavat käyttäjille MTU-arvo. 
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Palvelut 

Nimipalvelin (DNS ) 

Dynaaminen DNS 

Dynaaminen DNS -toiminto antaa sinun nimetä dynaaminen IP-osoite staattisella isäntänimellä, jolloin käyttäjät 
voivat käyttää verkkotunnusnimeä, vaikka palveluntarjoaja ei tarjoa heille kiinteää IP-osoitetta. Tämä on 
erityisen käytännöllistä palvelinten isännöimiseen ADSL/VDSL-yhteytesi kautta, jotta kuka tahansa, joka haluaa 
muodostaa sinuun yhteyden, voi käyttää verkkotunnusnimeäsi aika ajoin muuttuvan dynaamisen IP-osoitteesi 
sijaan. Tämä dynaaminen IP-osoite on reitittimen ulkoverkon (Internet -yhteys ) IP-osoite, jonka palveluntarjoaja 
on antanut sinulle.  
 
Jokaisella DDNS-tarjoajalla on eri asetukset. Sinun on ensin rekisteröidyttävä ja luotava tili Dynamic DNS- / No-
IP/dy.fi -tarjoajan verkkosivustolla, esimerkiksi https://dyn.com/dns/. 
 

 
 

Ota käyttöön (Enable): Rastita tämä valintalaatikko, aktivoidaksesi Dynaaminen DNS. 

DNS-tarjoaja (DNS provider): Valitse pudotusvalikosta asianmukainen palveluntarjoaja, esimerkiksi: 
DynDNS.org. 
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Isäntänimi (Host name): Kirjoita verkkotunnuksen nimi, joka on rekisteröity dynaamiselle DNS-tarjoajalle. 

Rajapinta (Interface): Rajapinta käyttää DDNS:ää, ja se liittyy isäntänimeen.. 

DynDns-asetukset 

Käyttäjänimi (Username): Rekisteröity nimi. 

Salasana (Password): Rekisteröity salasana. 

 

TZO-asetukset: 

Sähköposti (Email): Rekisteröity sähköpostiosoite. 

Avain (Key): Rekisteröity avain. 

 

Klikkaa Lisää (Add) vahvistaaksesi DDNS-säännöt. 
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Palomuuri 

Valmiit protokolla säännöt (ALG)   

ALG-hallinnan avulla voit ota käyttöön tai poistaa käytöstä protokollia sovellustason ylitse. 

 
 

VPN-läpivienti (L2TP/PPTP) on reititinominaisuus, jolla erillisverkolla oleva VPN-asiakas voi muodostaa 
rajoituksetta lähteviä VPN-yhteyksiä. 

Kun FTP ALG on käytössä, NAT-yhteyttä käyttävät FTP-asiakkaat voivat muodostaa yhteyden FTP-palvelimen 
porttiin. 

Ota käyttöön H.323/SIP ALG kun H.323/SIP SIP-puhelin tarvitsee ALG:n läpäistäkseen NAT:in. Poista käytöstä 
SIP ALG kun H.323/SIP -puhelimessa on NAT-Traversal -algoritmi. 
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IP-/Porttisuodatus 

 
Oletustoiminto uloslähtevälle/saapuvalle liikenteelle (Outgoing/incoming default action): Määrittele 
oletustoiminto Nykyisen suodatustaulukon (Current Filter Table) erittämättömälle liikenteelle. 

Suunta (Direction): Määritä liikenteen suunta. 

Protokolla (Protocol): Määritä liikenteen protokolla. 

Sääntötoiminta (Rule action): Määritä mitä toimintoa käytetään tälle säännölle. 

IP-lähdeosoite/Aliverkon peite/portti (Source IP address/subnet mask/port): Syötä liikennetiedot, joihin 
suodatinta sovelletaan. 

IP-kohdesoite/Aliverkon peite/portti (Destination IP address/subnet mask/port): Syötä liikennetiedot, joihin 
suodatinta sovelletaan. 
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MAC-suodatus 

 
 

Oletustoiminto uloslähtevälle/saapuvalle liikenteelle (Outgoing/incoming default action): Määrittele 
oletustoiminto Nykyisen suodatustaulukon (Current Filter Table) erittämättömälle liikenteelle. 

Suunta (Direction): Määritä liikenteen suunta. 

MAC-lähdeosoite/MAC-kohdeosoite (Source/destination MAC address): Syötä liikennetiedot, joihin 
suodatinta sovelletaan. 

Sääntötoiminta (Rule action): Määritä mitä toimintoa käytetään tälle säännölle. 
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Portin edelleen ohjaus 

TCP/IP- ja UDP-verkoissa, portti on 16-bittinen numero, jota käytetään tunnistamaan mihin sovellukseen 
(yleensä palvelin) saapuvat yhteydet tulee toimittaa. Joillakin porteilla on IANA:n esimäärittelemät numerot, ja 
näihin viitataan ”yleisesti tunnettuina portteina”. Palvelimet noudattavat yleisesti tunnettujen porttimäärityksiä, 
jotta päätteet löytävät ne. 

Jos haluat käyttää verkossasi palvelinta, joka on Internet -yhteys -yhteydellä käytettävissä (ts. lähiverkon 
ulkopuolella olevilta koneilta, joihin on muodostettu verkkoyhteys), tai millä tahansa sovelluksella joka 
kykenee vastaanottamaan saapuvia yhteyksiä (esim. Peer-to-peer/P2P -ohjelmisto, kuten 
pikaviestintäsovellukset ja P2P-tiedostonjakosovellukset) ja käyttävät NAT-toimintoa (Network Address 
Translation), sinun on yleensä määritettävä reititin lähettämään edelleen nämä saapuvat yhteysyritykset, 
käyttäen sovellusta käyttävän ja kyseisessä verkossa olevan tietokoneen nimenomaisia portteja. Sinun on 
myös käytettävä portin edelleenlähetystä, jos haluat isännöidä verkkopohjaista pelipalvelinta. Tämän syynä on 
se, että kun NAT-toimintoa käytetään, julkisesti saatavilla olevaa IP-osoitettasi käytetään reitittimesi 
osoittamiseksi, joka sitten reitittää kaiken liikenteen tietokoneesi käyttämiin yksityisiin IP-osoitteisiin. Löydät 
lisätietoa NAT:sta tämän käyttöoppaan Internet -yhteys -määritysosion alta. 
Laite voidaan määritellä virtuaaliseksi palvelimeksi, jolloin etäkäyttäjät, jotka käyttävät palveluita kuten 
selainpohjaisia tai FTP-palveluita julkisen (Internet -yhteys ) IP-osoitteen kautta, voidaan automaattisesti ohjata 
LAN-verkossa oleviin lähipalvelimiin. Riippuen pyydetystä palvelusta (TCP/UDP -porttinumero), laite ohjaa 
ulkoisen palvelupyynnön LAN-verkon asianomaiseen palvelimeen. 

Tämä osa on ainoastaan saatavilla, kun NAPT on käytössä. 
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Portin edelleenlähetys (Port forwarding): Valitse tämä, jos haluat ottaa käyttöön Portin edelleenlähetys -
ominaisuuden. Ja klikkaa Ota muutokset käyttöön (Apply Changes) tallentaaksesi asetukset. 
Sovellus (Application): Voit valita yleisen sovellustyypin, esimerkiksi, AUTH, FTP tai TFTP.  
Ota käyttöön (Enable): Aktivoi sääntö. 
Kommentti (Comment): käyttäjän määrittämä kuvaus säännölle. 
Lähiverkon IP-osoite/portti (Local IP/port): Määritä lähiverkon IP-osoite ja portti (väli) sovellukselle 
(lähipalvelin). Lähiverkon IP-osoite on sama verkkosegmentti kuin reitittimen lähiverkon IP-osoite.  
Protokolla (Protocol): Valitse tiedonsiirtokerrosprotokolla, jota palvelu käyttää. Voit valita TCP, UDP tai 
Molemmat (Both).  
Ulkoinen IP-osoite/Julkinen portti (Remote IP/public port): Määritä ulkoinen/julkinen IP-osoite ja portti (väli) 
sovellukselle.  
Internet -yhteys -rajapinta (Internet -yhteys  interface): Valitse Internet -yhteys -rajapinta, jota käytetään 
virtuaaliselle palvelimelle.  
 
 
Esimerkkejä tunnetuista ja rekisteröidyistä porttinumeroista näkyy alla. Lisätietoja löytyy IANAn 
verkkosivustolta osoitteessa http://www.iana.org/assignments/port-numbers 

Tunnetut ja rekisteröidyt portit 

Porttinumero Protokolla Kuvaus 
21 TCP FTP-ohjaus 
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22 TCP & UDP SSH-etäkirjautumisprotokolla 
23 TCP Telnet 
25 TCP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
53 TCP & UDP DNS (Verkkoalueen nimi, Domain Name Server) 
69 UDP TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
80 TCP World Wide Web HTTP 
110 TCP POP3 (Post Office Protocol Version 3) 
443 TCP & UDP HTTPS 
1503 TCP T.120 
1720 TCP H.323 
7070 UDP RealAudio 

Esimerkki: Miten portin edelleenlähetys määritetään portille 21 (FTP-palvelin) 

Jos sinulla on LAN-verkollasi FTP-palvelin ja haluat, että muut voivat käyttää sitä Internet -yhteys -yhteyden 
kautta. 

Vaihe 1:  Määritä paikalliselle, FTP-palvelinta isännöivälle, tietokoneellesi staattinen IP-osoite. 
Vaihe 2:  Kirjaudu sisään yhdyskäytävän Virtuaaliselle palvelimelle. 
FTP-palvelin käyttää TCP-protokollaa portilla 21.  
Syötä ”21” julkisen portin ja LAN-portin kenttiin.  Määritä ulkoinen IP-osoite. Reititin hyväksyy portin 21 
pyynnöt nimetystä ulkoisesta IP-osoitteesta. 
Syötä kiinteä IP-osoite, joka on määritetty paikalliselle FTP-palvelinta isännöivälle tietokoneelle. Esim.: 
192.168.0.102 
Reititin edelleen lähettää portin 21 pyynnön nimenomaiseen verkossa olevaan LAN-tietokoneeseen (esim. 
192.168.0.102).  
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URL-osoitteen esto 

Jos verkkosivuston URL-osoite tai avainsana täsmää tähän esimääriteltyyn URL-osoitteeseen/avainsanaan, 
yhteys kyseiseen URL-osoitteeseen/avainsanaan estetään. 
 

 
 

FQDN-esto (FQDN blocking): Estä URL-pyyntö, jossa on täsmäävä FQDN. Jos URL-pyynnöstä löytyy listattuja 
kohteita, pyyntö hylätään. Lisää rajoitettu FQDN URL-estotaulukkoon. 
 
Avainsanojen suodatus (Keyword filtering): Salli tietyssä URL-osoitteessa olevien nimenomaisten avainsanojen 
eston (esim. estä kaikki kuvat, joiden nimi on “advertisement.gif”). Kun tämä on käytössä, avattavista URL-
osoitteista tarkistetaan määritellyt avainsanat, jotta voidaan määritellä tuleeko yhteysyritys estää.  
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Verkkotunnusten esto 

Jos jokin verkkotunnus täsmää tässä ennalta määritettyyn verkkotunnukseen, yhteys kyseiseen 
verkkotunnukseen estetään. 
 

 
 

Verkkotunnusten esto (Domain blocking): Syötä estettävä verkkotunnus. 
 
 

DMZ 

DMZ-isäntä on paikallinen tietokone, johon on muodostettu verkkoyhteys. Määrittäessä nimenomaista 
sisäistä IP-osoitetta DMZ-isännäksi, Palomuuri- ja NAT-algoritmit tarkastavat kaikki saapuvat paketit ennen 
kuin niitä ohjataan DMZ-isännälle. 
 

 
 
DMZ: Ottaessa käyttöön DMZ. 

DMZ-isännän IP-osoite (DMZ host IP address): Syötä sen isännän IP-osoite, jonka haluat DMZ-isännäksi. 
Valitse listalaatikosta määritelläksesi DMZ nopeasti. 
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DoS 

Tämä sivu auttaa käyttäjää määrittämään suojan DOS-hyökkäystä vastaan. 
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UPnP 
UPnP tarjoaa vertaisverkkoyhdistettävyyttä tietokoneille ja muille verkkolaitteille, sekä laitteiden välistä 
ohjausta ja tiedonsiirtoa. UPnP tarjoaa monia etuja käyttäjille, jotka käyttävät NAT-reitittimiä UPnP NAT 
Traversal -toiminnon kautta. Tuetuilla järjestelmillä tehtävien suorittaminen, kuten portin edelleenlähetys, on 
paljon helpompaa, kun sovellus ohjaa tarvittavia asetuksia, ja näin ollen käyttäjän ei tarvitse ohjata laitteen 
monimutkaisia asetuksia. 

 
UPnP: Rastita tämä valintaruutu, jos haluat aktivoida UPnP:n. Huomaathan, että kuka tahansa voi käyttää 
UPnP-sovellusta ja avata verkkomäärityksen kirjautumissivun syöttämättä IP-osoitetta. 

Internet -yhteys -rajapinta (Internet -yhteys  interface): Rajapinta, johon UPnP sovelletaan. 

Paina Ota käyttöön muutokset (Apply Changes) ottaaksesi asetuksesi käyttöön. 
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RIP 
Ota käyttöön tämä RIP-protokolla, jotta reititin voi kommunikoida muiden RIP-käyttöisten laitteiden kanssa.  

 
RIP: Valitse Ota käyttöön (Enable), reititin kommunikoi muiden RIP-käyttöisten laitteiden kanssa.  

Rajapinta (Interface): Valitse reititinrajapinta, joka käyttää RIP:iä.  

Vastaanottotila (Receive mode): Valitse rajapinnan RIP-versio, joka vastaanottaa RIP-viestejä. Voit valita 
RIP1, RIP2, tai Molemmat (Both).  

Ø Valitsemalla RIP1 reititin vastaanottaa RIP v1 -viestit.  

Ø Valitsemalla RIP2 reititin vastaanottaa RIP v2 -viestit.  

Ø Valitsemalla Both reititin vastaanottaa RIP v1 ja RIP v2 -viestit.  

Lähetystila (Send mode): RIP-viestien toimintatila. Voit valita RIP1 tai RIP2.  

Ø Valitsemalla RIP1 reititin lähettää ainoastaan RIP1 -viestit.  

Ø Valitsemalla RIP2 reititin monilähettää ainoastaan RIP2 -viestit.  

Lisää: Voit lisätä RIP-rajapinnan RIP-määritysluetteloon (RIP Configuration List), klikkaamalla sitä.  

Poista (Delete): Valitse RIP-määritysluettelosta rivi, ja klikkaa sitä sen poistamiseksi.  
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Samba 

Tämän sivun avulla, käyttäjä voi ottaa käyttöön/poistaa käytöstä Samba-palvelin, kun USB-muisti on 
kytkettynä. 

 
Samba: Ota käyttöön/poista käytöstä Samba-palvelin. 

Palvelimen merkkijono (Server string): Kuvaava merkkijono Samba-palvelimelle. 

Miten käyttää Sambaa 

Tietokoneella, johon on muodostettu yhteys, siirry valikkoon Aloita > Suorita, kirjoita \\192,168,0,254,. 
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VPN 

Virtuaalinen erillisverkko (VPN) on erillisverkko joka muodostaa yhteyden etäverkkoihin (ja usein 
maantieteellisesti erillään oleviin) käyttäen ensisijaisesti julkista infrastruktuuria, kuten Internet-yhteyttä. 
VPN:t tarjoavat turvallisuutta tunnelointiprotokollien ja turvallisuustoimien, kuten salauksen avulla. Esimerkiksi, 
VPN:ää voi käyttää muodostamaan turvallinen yhteys organisaation haaratoimistojen ja päätoimiston verkon 
välille käyttäen julkista verkkoyhteyttä. 
 

PPTP 
PPTP (Point-to-Point Tunneling) -protokolla on tunnelointiprotokolla (kerros 2, Layer 2), jolla muodostetaan 
virtuaalisia erillisverkkoja IP-verkon kautta. PPTP käyttää GRE (Generic Routing Encapsulation) -menetelmää, 
joka tarjoaa lähtevää ja saapuvaa liikennettä ohjaavan kapseloidun tiedonsiirtopalvelun PPP-pakettien 
välittämiseen.  
Microsoft-toteutuksessa, tunneloitu PPP-liikenne voidaan todentaa PAP:n, CHAP:n, ja Microsoft CHAP V1/V2:n 
avulla.  

Tämä sivu on PPTP-palvelimen, -asiakkaan ja -tilin määrittämiselle. 
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PPTP VPN: Ota käyttöön/poista käytöstä PPTP-toiminto. 

 

PPTP-palvelin 
Tod. Tyyppi (Auth. Type): Määritä asiakkaalle todennustyyppi - Chap/Pap, Pap, Chap tai MS-CHAPv2 
Encryption. Käyttäessä PAP:ta, salasana välitetään salaamattomana, kun taas CHAP salaa salasanan ennen 
välitystä, ja myös mahdollistaa eri vaiheissa haasteita, joilla varmistetaan, että tunkeilija ei ole korvannut 
asiakasta. Kun todennustyypiksi on valittu MS-CHAPv2, MPPE-salausta tuetaan. 

Salaustila (Encryption mode): Saatavilla, kun MS-CHAPv2-salausmenetelmä on käytössä. Tieto voidaan myös 
salata MPPE/MPPC-algoritmilla.  

Määritetty vertaisverkon IP-osoitteeseen alkaen (Assigned to Peer IP address start from): Syötä PPTP-
etäasiakkaalle osoitettava IP-osoite. IP-osoite ei voi olla DHCP:n IP-välillä. 

Lähiverkon IP-osoite (Local IP address): Syötä IP-osoite PPTP-tunnelin virtuaaliselle käyttöliittymälle.  

 

Palvelintili 

Nimi (Name): Syötä nimi tälle tiliprofiilille. 

Tunneli (Tunnel): Ota käyttöön/poista käytöstä tämä tunneli. 
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Käyttäjätunnus (Username): Syötä käyttäjänimi kirjautumistodennukselle. 

Salasana (Password): Syötä salasana kirjautumistodennukselle. 

Vertaisverkon IP-osoite (Peer IP): Syötä vertaislähiverkon IP-osoite LAN - LAN -tyypille. 

Vertaisverkon aliverkkopeite (Peer subnet mask): Syötä vertaislähiverkon aliverkon peite LAN - LAN -tyypille. 

 

PPTP-asiakas 

Nimi (Name): Syötä nimi tälle asiakassäännölle. 

Palvelimen osoite (Server address): Määritä PPTP-etäpalvelimen IP-osoite tai verkkotunnus. 

Käyttäjänimi (Username): Syötä käyttäjänimi PPTP-kirjautumistodennukselle. 

Salasana (Password): Syötä salasana PPTP-kirjautumistodennukselle. 

Tod.tyyppi (Auth. Type): Määritä todennustyyppi, jolla muodostetaan yhteys PPTP-palvelimeen. Tämän 
asetuksen on noudatettava palvelinpuolta. 

Salaustila (Encryption mode): Määritä MPPE-salaus PPTP-tunnelille, MPPE voidaan ainoastaan ottaa käyttöön 
kun Tod. Tyypiksi (Auth. Type) on määritetty MS-CHAPV2. Tämän asetuksen on noudatettava palvelinpuolta. 

Oletusyhdyskäytävä (Default gateway): Rastittamalla tämä valinta, määrität tämän PPTP-tunnelin 
oletusyhdyskäytäväksi kaikelle paikalliselle liikenteelle. 

Vertaisverkon IP-osoite (Peer IP address): Syötä vertaislähiverkon IP-osoite LAN - LAN -tyypille. 

Vertaisverkon aliverkkopeite (Peer subnet mask): Syötä vertaislähiverkon aliverkon peite LAN - LAN -tyypille. 
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PPTP -palvelin/asiakasohjeet 

Esimerkki: PPTP-etäkäyttöyhteys 

Etätyöntekijä muodostaa PPTP VPN -yhteyden päätoimiston kanssa käyttäen Microsoftin VPN-sovitinta. 
TW-EAV510AC-LTE -reititin asennetaan päätoimistoon, ja siihen kytketään pari tietokonetta ja palvelinta. 
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PPTP-palvelimen määrittäminen toimistossa 

1. Määritä PPTP-palvelin 
Kohde Kuvaus 
Todennustyyppi (Auth. Type) MS-CHAPv2 MPPE Todennustyyppi 
Vertaisosoite (Peer address) Alkaen 192.168.100.2 IP-väli PPTP-asiakkaille 
Lähiverkon osoite (virtuaalinen 
osoite) (Local address) 192.168.100.254 Virtuaalinen yhdyskäytäväosoite PPTP-

asiakkailta 
Käyttäjänimi (Username) testi todenna käyttäjänimi 
Salasana (Password) testi todenna käyttäjäsalasana 

Yhteystyyppi (Connection type) Etäkäyttö (Remote 
access) Etäkäyttö  
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Asiakaspuoli: Windows-käyttöjärjestelmä  
 
Windows 10 (PPTP-asiakas) 
1. Varmista, että tietokone on muodostanut verkkoyhteyden. 
2. Siirry Ohjauspaneeli -> Verkko ja Internet -> Verkko- ja jakamiskeskus, klikkaa Määritä uusi yhteys tai 

verkko lisätäksesi uusi PPTP-yhteys. 

 
 

3. Valitse Yhdistä työympäristöön. 
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4. Valitse Ei, luo uusi yhteys ja klikkaa Seuraava -painiketta, siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen. 

 
 
 
5. Valitse Käytä Internet-yhteyttä (VPN). 
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6. Syötä PPTP-palvelimen osoite/verkkotunnus Internet-osoite -kenttään. Tarkista, että verkkotunnuksen 
osoite toimii kunnolla, jos käytät verkkotunnusnimeä IP-osoitteen sijaan. Klikkaamalla Luo -painiketta, 
viimeistelet PPTP-asiakasasetusten määrittämisen Windowsissa. 

 
 
 
7. Syötä käyttäjänimi ja salasana, jotka ovat määritettyinä TW-EAV510AC-LTE PPTP-palvelimella ja klikkaa 

Ok-painiketta yhdistääksesi PPTP-palvelimeen. 
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8. Yhdistämisen jälkeen, voit käyttää etäverkkoa. 

 
 
9. Jos koet ongelmia yhdistäessäsi PPTP VPN-verkkoon tietokoneen kautta, tarkista Ohjauspaneeli -> Verkko 

ja Internet -> Verkko- ja jakamiskeskus, klikkaa Muuta sovittimen asetuksia vasemmalla puolella, jossa 
näet VPN-yhteyden, ja klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella, valitse Ominaisuudet -> Turvallisuus. 
Valitse VPN-tyypiksi Point to Point -tunnelointiprotokolla (PPTP), ja valitse Salli nämä protokollat VPN-
palvelimen Todennustyypin mukaan, ottaaksesi todennus käyttöön. Tee valinnat alla olevan mukaisesti. 
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Esimerkki: PPTP LAN-to-LAN -yhteys 

Haaratoimisto muodostaa PPTP VPN -tunnelin päätoimiston kanssa muodostaakseen Internetin 
välityksellä kaksi erillisverkkoa. Reitittimet asennetaan vastaavasti päätoimistoon ja haaratoimistoihin. 

Huomaa: Molempien toimistojen lähiverkot on oltava eri alaverkoilla LAN-LAN -sovelluksessa. 
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PPTP-palvelimen määrittäminen toimistossa 

Määritä PPTP-palvelin 
Kohde Kuvaus 
Nimi (Name) testi Anna PPTP-yhteydelle nimi 
Todennustyyppi (Auth. Type) MS-CHAPv2 MPPE Todennustyyppi 
Vertaisosoite Alkaen 192.168.100.2 IP-väli PPTP-asiakkaille 
Lähiverkon osoite (virtuaalinen 
osoite) (Local address) 192.168.100.254 Virtuaalinen yhdyskäytäväosoite PPTP-

asiakkailta 
Käyttäjätunnus (Username) testi todenna käyttäjänimi 
Salasana (Password) testi todenna käyttäjäsalasana 
Yhteystyyppi (Connection type) LAN-to-LAN Yhteystyyppi 
Vertaisverkon IP (Peer IP) 192.168.0.0 

Etäkäyttöverkko Vertaisverkon verkkopeite (Peer 
netmask) 255.255.255.0 
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PPTP-asiakkaan määrittäminen haaratoimistossa 

Kohde Kuvaus 
Nimi (Name) testi Anna PPTP-yhteydelle nimi 
Todennustyyppi (Auth. Type) MS-CHAPv2 MPPE Todennustyyppi 
Vertaisosoite 69.121.1.33 Etäpalvelimen IP-osoite 
Lähiverkon osoite (virtuaalinen 
osoite) (Local address) testi todenna käyttäjänimi 

Käyttäjätunnus (Username) testi todenna käyttäjäsalasana 
Salasana (Password) LAN-to-LAN Yhteystyyppi 
Yhteystyyppi (Connection type) 192.168.1.0 Etäkäyttöverkko 
Vertaisverkon IP (Peer IP) 255.255.255.0 
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L2TP 
L2TP-protokolla on tunnelointiprotokolla, joka toimii 2. kerroksessa, ja jota käytetään tukemaan virtuaalisia 
erillisverkkoja (VPN). Se ei tarjoaa mitään salausta tai salassapitoa itsessään; se tukeutuu salausprotokollaan 
jonka se läpäisee tarjottavassa tunnelissa. 
 
Tämä sivu on L2TP-palvelimen, -asiakkaan ja -tilin määrittämiselle. 

 
L2TP VPN: Ota käyttöön/poista käytöstä L2TP-toiminto. 

 

L2TP-palvelin 

Tod. Tyyppi (Auth. Type): Määritä asiakkaalle todennustyyppi. 

Salaustila (Encryption mode): Määritä MPPE-salaus L2TP-tunnelille, MPPE voidaan ainoastaan ottaa käyttöön 
kun Tod. Tyypiksi (Auth. Type) on määritetty MS-CHAPV2. 

Tunnelitodennus (Tunnel authentication): Ota käyttöön/poista käytöstä tunnelitodennus. 
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Salainen avain (Secret key): Syötä salainen avain tunnelitodennukselle. 

Määritetty vertaisverkon IP-osoitteeseen alkaen (Assigned to peer IP address start from): Syötä L2TP-
etäasiakkaalle osoitettava IP-osoite. IP-osoite ei voi olla DHCP:n IP-välillä. 

Lähiverkon IP-osoite (Local IP address): Syötä IP-osoite L2TP-tunnelin virtuaaliselle rajapinnalle.  

 

Palvelintili 

Nimi (Name): Syötä nimi tälle tiliprofiilille. 

Tili (Account): Ota käyttöön/poista käytöstä tämä tili. 

Käyttäjätunnus (Username): Syötä käyttäjänimi kirjautumistodennukselle. 

Salasana (Password): Syötä salasana kirjautumistodennukselle. 

Vertaisverkon IP-osoite (Peer IP address): Syötä lähiverkon IP-osoite LAN - LAN -tyypille. 

Vertaisverkon aliverkkopeite (Peer subnet mask): Syötä vertaislähiverkon aliverkon peite LAN - LAN -tyypille. 

 

L2TP-asiakas 

Nimi (Name): Syötä nimi tälle asiakassäännölle. 

Palvelimen osoite (Server address): Määritä L2TP-etäpalvelimen IP-osoite tai verkkotunnus. 

Käyttäjänim (Username): Syötä käyttäjänimi L2TP-kirjautumistodennukselle. 

Salasana (Password): Syötä salasana L2TP-kirjautumistodennukselle. 

Tunnelitodennus (Tunnel authentication): Ota käyttöön/poista käytöstä tunnelitodennus. 

Salainen avain (Secret key): Syötä salainen avain tunnelitodennukselle. 

Todennustyyppi (Authentication type): Määritä todennustyyppi, jolla muodostetaan yhteys L2TP-
palvelimeen. Tämän asetuksen on noudatettava palvelinpuolta. 

Salaustila (Encryption mode): Määritä MPPE-salaus L2TP-tunnelille, MPPE voidaan ainoastaan ottaa käyttöön 
kun Tod. Tyypiksi (Auth. Type) on määritetty MS-CHAPV2. Tämän asetuksen on noudatettava palvelinpuolta. 

Oletusyhdyskäytävä (Default gateway): Rastittamalla tämä valinta, määrität tämän PPTP-tunnelin 
oletusyhdyskäytäväksi kaikelle paikalliselle liikenteelle. 

Vertaisverkon IP-osoite (Peer IP): Syötä vertaislähiverkon IP-osoite LAN - LAN -tyypille. 

Vertaisverkon aliverkkopeite (Peer subnet mask): Syötä vertaislähiverkon aliverkon peite LAN - LAN -tyypille. 

 

 

L2TP -palvelin/asiakasohjeet 

Katso PPTP-osio. 
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IPSec 

Internet Protocol Security (IPSec) on protokollasarja, joka turvaa IP-kommunikaatiot todentamalla ja 
salaamalla jokaisen kommunikaatioistunnon IP-paketin. IPsec sisältää myös protokollat, joilla muodostetaan 
yhteinen todennusmenetelmä eri toimijoiden välille istunnon alussa ja sovitaan kryptograafisten avainten 
käytöstä istunnon aikana. 
IPSec on kokonaisvaltainen turvallisuusohjelma, joka toimii verkkokerroksen TCP/IP-pinossa. Sitä voidaan 
käyttää suojaamaan tiedonsiirtoa kahden turvayhdyskäytävän (network-to-network) välillä tai 
turvayhdyskäytävän ja isännän (network-to-host) välillä. 
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Klikkaa Lisää uusi yhteys (Add New Connection) luodaksesi IPSec-yhteyksiä. 

 
IPSec-yhteysasetukset 

Yhteysnimi (Connection name): Yhteydelle annettu nimi (esim. toimistoyhteys). 

Aktiivinen (Active): Aktivoi tunneli, valitsemalla Kyllä (Yes). 

Internet -yhteys -rajapinta (Internet -yhteys  interface): Valitse olemassa oleva Internet -yhteys -rajapinta 
IPSec-yhteydelle. Kun valitset 3G/4G-LTE-rajapinnan, IPSec-tunneli yhdistää etävertaisverkkoon tämän 
rajapinnan kautta. 

Etäyhdyskäytävän IP-osoite (Remote gateway IP): Yhdistettävän VPN-yhdyskäytävän ulkoverkon (Internet -
yhteys ) IP-osoite, muodostetaan VPN-tunnelia.  

Protokolla (Protocol): Määritä protokolla ja lähi-/etäportti. 

Lähiverkko (Local network): Määritä lähiverkon IP-osoite tai aliverkko. 

4 Yksittäinen IP-osoite (Single IP address): Isäntäkoneen IP-osoite, jolla muodostetaan IPSec-yhteys 
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turvayhdyskäytävän ja isännän (network-to-host) välille. 

4 Aliverkko (Subnet): Lähiverkon aliverkko, jolla muodostetaan IPSec-tunneli kahden turvayhdyskäytävän 
(network-to-network) välille. 

Etäverkko (Remote network): Määritä etäverkon IP-osoite tai aliverkko. 

4 Yksittäinen IP-osoite (Single IP address): Isäntäkoneen IP-osoite, jolla muodostetaan IPSec-yhteys 
turvayhdyskäytävän ja isännän (network-to-host) välille. Jos etävertaiskäyttäjä on isäntä, valitse 
Yksittäinen osoite (Single Address). 

4 Aliverkko (Subnet): Lähiverkon aliverkko, jolla muodostetaan IPSec-tunneli kahden turvayhdyskäytävän 
(network-to-network) välille. 

IKE-tila (IKE mode): IKE, Internet Key Exchange, on menetelmä, jolla parametreja ja avaimia määritellään sekä 
vaihdetaan IPSec-vertaiskäyttäjien välillä SA:n (Security Association) muodostamiseksi. Valitse Main- tai 
Aggressive -toimintatila. 

Esijaettu avain (Pre-shared key): Tämä on IKE-protokollaa (Internet Key Exchange) varten, 4 - 128 merkkiä. 
Molempien puolien tulee käyttää samaa avainta. IKE:ä käytetään muodostamaan jaettu turvallisuuspolitiikka 
sekä todennettuja avaimia palveluille (kuten IPSec), jotka vaativat avainta. Ennen kuin mitään IPSec-
tiedonsiirtoa tapahtuu, jokaisen reitittimen on pystyttävä tunnistamaan vertaiskäyttäjänsä identiteetin. Tämä 
voidaan tehdä syöttämällä manuaalisesti esijaettu avain molemmilla puolilla (reititin tai isännät). 

Lähitunnustyyppi (Local ID Type) ja Etätunnustyyppi (Remote ID Type): Kun IKE:n toimintatila on 
aggressiivinen, paikalliset ja etävertaiskäyttäjät ovat muiden tunnusten tunnistettavissa. 
IDContent: Syötä IDContent-kohtaan nimi, jonka haluat tunnistaa, kun Lähi- tai Etätyyppi ovat 
Verkkotunnusnimi; Syötä IDContent-kohtaan IP-osoite, jonka haluat tunnistaa, kun Lähi- ja Etätyyppi ovat IP-
osoitteita. 

 

Vaihe 1 

Salausalgoritmi (Encryption algorithm): Valitse pudotusvalikosta salausalgoritmi. Tarjolla on useita 
vaihtoehtoja: DES ja AES (128, 192 ja 256). 3DES ja AES ovat tehokkaampia, mutta nostavat latenssia. 

4 DES: Lyhenne termille Data Encryption Standard (tietosalausstandardi), käyttää 56-bittistä 
salausmenetelmää. 

4 3DES: Lyhenne termille Triple Data Encryption Standard (tietosalausstandardi), käyttää 168 (56*3) -
bittistä salausmenetelmää. 

4 AES: Lyhenne termille Advanced Encryption Standards (edistynyt salausstandardi), voit käyttää 128-, 
192- tai 256-bittistä salausmenetelmää. 

Todennusalgoritmi (Authentication algorithm): Todennus varmistaa tiedonsiirron eheyden ja varmistaa ettei 
sitä muuteta siirron yhteydessä. Tarjolla on 3 vaihtoehtoa: Message Digest 5 (MD5) ja Secure Hash Algorithm 
(SHA1, SHA256). SHA1 on vastustuskykyisempi kuin MD5. Se on kuitenkin hitaampi. 

4 MD5: Yksisuuntainen hajautusalgoritmi, joka tuottaa 128-bittisen hajautuksen. 

4 SHA1: Yksisuuntainen hajautusalgoritmi, joka tuottaa 160-bittisen hajautuksen. 

Diffle-Hellman -ryhmä (Diffle-Hellman group): Julkisen avaimen kryptografialgoritmi, jonka avulla kaksi 
osapuolta voivat muodostaa jaetun salaisuuden suojaamattoman viestintäkanavan kautta (esim. Internetin 
kautta). MODP on lyhenne termille Modular Exponentiation Groups. 

SA-käyttöikä (SA lifetime): Määritä minuuttien määrä, jonka ajan SA pysyy aktiivisena ennen kuin uusi salaus- 
ja todennusavain vaihdetaan.  Sitä käytetään antamaan ensimmäinen yhteyspyyntö uudelle VPN-tunnelille. 
Väli voi olla 5 - 15 000 minuuttia, ja oletusarvo on 480 minuuttia. 
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Vaihe 2 

IPSec-ehdotus (IPSec proposal): Valitse IPSec-turvallisuusmenetelmä. Todennustietojen vahvistamiseen on 
kaksi tapaa,  todennusotsikko AH (Authentication Header) ja salausotsikko ESP (Encapsulating Security 
Payload).  ESP tarjoaa suurempaa turvallisuutta niin, että tiedot salataan ja tiedon alkuperä todennetaan, 
mutta käyttäessä AH:ta tiedon alkuperä ainoastaan todennetaan mutta ei salata. 

Salausalgoritmi (Encryption algorithm): Valitse pudotusvalikosta salausalgoritmi. Tarjolla on useita 
vaihtoehtoja: DES ja AES (128, 192 ja 256). 3DES ja AES ovat tehokkaampia, mutta nostavat latenssia. 

4 DES: Lyhenne termille Data Encryption Standard (tietosalausstandardi), käyttää 56-bittistä 
salausmenetelmää. 

4 3DES: Lyhenne termille Triple Data Encryption Standard (tietosalausstandardi), käyttää 168 (56*3) -
bittistä salausmenetelmää. 

4 AES: Lyhenne termille Advanced Encryption Standards (edistynyt salausstandardi), voit käyttää 128-, 
192- tai 256-bittistä salausmenetelmää. 

Todennusalgoritmi (Authentication algorithm): Todennus varmistaa tiedonsiirron eheyden ja varmistaa ettei 
sitä muuteta siirron yhteydessä. Tarjolla on 3 vaihtoehtoa: Message Digest 5 (MD5) ja Secure Hash Algorithm 
(SHA1, SHA256). SHA1 on vastustuskykyisempi kuin MD5. Se on kuitenkin hitaampi. 

4 MD5: Yksisuuntainen hajautusalgoritmi, joka tuottaa 128-bittisen hajautuksen. 

4 SHA1: Yksisuuntainen hajautusalgoritmi, joka tuottaa 160-bittisen hajautuksen. 

Tulevaisuudenturva (Perfect Forward Secrecy): Julkisen avaimen kryptografialgoritmi, jonka avulla kaksi 
osapuolta voivat muodostaa jaetun salaisuuden suojaamattoman viestintäkanavan kautta (esim. Internetin 
kautta). MODP on lyhenne termille Modular Exponentiation Groups. 

SA-käyttöikä (SA lifetime): Määritä minuuttien määrä, jonka ajan SA pysyy aktiivisena ennen kuin uusi salaus- 
ja todennusavain vaihdetaan. Suojatun todennuksen neuvotteluun ja muodostamiseen. Väli voi olla 5 - 15 000 
minuuttia, ja oletusarvo on 60 minuuttia. Lyhyt SA-aika parantaa turvallisuutta pakottamalla tahoja 
päivittämään avaimet. Aina kun VPN-tunneli neuvottelee uudelleen, yhteys tunnelin kautta kuitenkin katkeaa 
hetkellisesti. 

Ylläpito (Keep Alive): 

4 Ei mitään (None): Oletusasetus on Ei mitään (None). Tässä toimintatilassa, se tunnistaa onko IPSec-
etävertaiskäyttäjä kadotettu. Se noudattaa ainoastaan Katkaisuaika, jos ei tiedonsiirtoa -käytäntöä, 
jolloin IPSec-etäyhteys katkaistaan tähän toimintoon määrittämäsi ajan jälkeen. 

4 DPD: DPD (Dead peer detection) on menetelmä, jolla reititin pystyy tunnistamaan, jos yhteys reitittimen 
ja IPSec-etävertaiskäyttäjän välillä on kadonnut. Huomaa, se on oltava käytössä molemmissa kohteissa. 

Havaintoaikaväli (Detection interval): Aikaväli DPD:lle (Dead Peer Detection).  

Toimeton vanhentumisaika (Idle timeout): Katkaise IPSec-yhteys automaattisesti DPD-vanhentumisajan 
jälkeen. 

 

Klikkaa TALLENNA (SAVE) tallentaaksesi asetukset. 
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IPSec-ohjeet 

1. LAN-to-LAN -yhteys 
 
Suojattu IPSec VPN -tunneli halutaan muodostaa kahden TW-EAV510AC-LTE -reitittimen välille. Molemmissa 
on käytössä IPSec-toiminto.  
 

Huomaa: IPSec-asetukset ovat oltava yhdenmukaiset molemmissa reitittimissä. 
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Päätoimiston puoli: 
Kohde Kuvaus 
Yhteysnimi (Connection name) H-to-B IPSec-tunnelin nimi 
Etäkäyttöinen turvayhdyskäytävä 
(Remote secure gateway) 69.121.1.30 Haaratoimiston yhdyskäytävän IP-osoite 

Käyttöverkko (Access network) 
Lähikäyttöväli ( Local access 
range) 

Aliverkko Päätoimiston verkko 

Lähiverkon IP-osoite (Local 
network IP address) 

192.168.1.0 

Lähiverkon verkkopeite(Local 
network netmask) 

255.255.255.0 

Etäkäyttöväli (Remote access 
range) 

Aliverkko Haaratoimiston verkko 

Etäverkon IP-osoite (Remote 
network IP address) 

192.168.0.0 

Etäverkon verkkopeite (Remote 
network netmas) 

255.255.255.0 

IPSec-ehdotus (IPSec proposal) 
IKE-tila (IKE mode) Ensisijainen Turvallisuussuunnitelma 
Esijaettu avain (Pre-shared key) 1234567890 
Vaihe 1 Salaus (Phase 1 
Encryption) DES 

Vaihe 1 Todennus (Phase 1 
Authentication) MD5 

Vaihe 1 Diffie-Hellman -ryhmä 
(Phase 1 Diffle-Hellman group) MODP 1024 (ryhmä 2) 

Vaihe 2 Ehdotus (Phase 2 
Proposal) ESP 

Vaihe 2 Todennus (Phase 2 
Authentication) MD5 

Vaihe 2 Salaus (Phase 2 
Encryption) DES 

Tulevaisuudenturva (Perfect 
Forward Secrecy)  MODP 1024 (ryhmä 2) 
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Sivutoimiston puoli: 
Kohde Kuvaus 
Yhteysnimi (Connection name) B-to-H IPSec-tunnelin nimi 
Etäkäyttöinen turvayhdyskäytävä 
(Remote secure gateway) 69.121.1.3 Haaratoimiston yhdyskäytävän IP-osoite 

Käyttöverkko (Access network) 
Lähikäyttöväli ( Local access 
range) 

Aliverkko Haaratoimiston verkko 

Lähiverkon IP-osoite (Local 
network IP address) 

192.168.0.0 

Lähiverkon verkkopeite(Local 
network netmask) 

255.255.255.0 

Etäkäyttöväli (Remote access 
range) 

Aliverkko Päätoimiston verkko 

Etäverkon IP-osoite (Remote 
network IP address) 

192.168.1.0 

Etäverkon verkkopeite (Remote 
network netmas) 

255.255.255.0 

IPSec-ehdotus (IPSec proposal) 
IKE-tila (IKE mode) Ensisijainen Turvallisuussuunnitelma 
Esijaettu avain (Pre-shared key) 1234567890 
Vaihe 1 Salaus (Phase 1 
Encryption) DES 

Vaihe 1 Todennus (Phase 1 
Authentication) MD5 

Vaihe 1 Diffie-Hellman -ryhmä 
(Phase 1 Diffle-Hellman group) MODP 1024 (ryhmä 2) 

Vaihe 2 Ehdotus (Phase 2 
Proposal) ESP 

Vaihe 2 Todennus (Phase 2 
Authentication) MD5 

Vaihe 2 Salaus (Phase 2 
Encryption) DES 

Tulevaisuudenturva (Perfect 
Forward Secrecy)  MODP 1024 (ryhmä 2) 

 



 

90 

 



 

91 

2. Isäntä - lähiverkkoyhteys 
Reititin toimii VPN-palvelimena, ja isäntäkoneeseen tulee asentaa IPSec-ohjelma, jolla muodostaa yhteys 
IPSec VPN-yhteyden kautta. 
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Päätoimiston puoli: 
Kohde Kuvaus 
Yhteysnimi (Connection name) H-to-H IPSec-tunnelin nimi 
Etäkäyttöinen turvayhdyskäytävä 
(Remote secure gateway) 

69.121.1.30 Haaratoimiston yhdyskäytävän IP-osoite 

Käyttöverkko (Access network) 
Lähikäyttöväli ( Local access 
range) 

Aliverkko Päätoimiston verkko 

Lähiverkon IP-osoite (Local 
network IP address) 

192.168.1.0 

Lähiverkon verkkopeite(Local 
network netmask) 

255.255.255.0 

Etäkäyttöväli (Remote access 
range) 

Signaali IP Isäntä 

Etäverkon IP-osoite (Remote 
network IP address) 

69.121.1.30 

Etäverkon verkkopeite (Remote 
network netmas) 

255.255.255.255 

IPSec-ehdotus (IPSec proposal) 
IKE-tila (IKE mode) Ensisijainen Turvallisuussuunnitelma 
Esijaettu avain (Pre-shared key) 1234567890 
Vaihe 1 Salaus (Phase 1 
Encryption) 

DES 

Vaihe 1 Todennus (Phase 1 
Authentication) 

MD5 

Vaihe 1 Diffie-Hellman -ryhmä 
(Phase 1 Diffle-Hellman group) 

MODP 1024 (ryhmä 2) 

Vaihe 2 Ehdotus (Phase 2 
Proposal) 

ESP 

Vaihe 2 Todennus (Phase 2 
Authentication) 

MD5 

Vaihe 2 Salaus (Phase 2 
Encryption) 

DES 

Tulevaisuudenturva (Perfect 
Forward Secrecy)  

MODP 1024 (ryhmä 2) 
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GRE-asetukset 
Tässä olevien GRE-käyttöohjeiden osalta, siinä on oltava käytössä Siltaryhmitys.  

 
GRE: Ota käyttöön tai poista käytöstä GRE-ominaisuus. Paina Ota käyttöön muutokset (Apply Changes) 
ottaaksesi muutokset käyttöön. 

Nimi (Name): GRE-tunnelin tunnistamiseen annettu nimi. 

Ylläpitotila (Admin status): Ota käyttöön tai poista käytöstä tämä tunneli. 

Sekvensointi (Sequencing): Ota käyttöön, jotta kaikki saapuvat ja lähtevät paketit sarjoitetaan. 

Tarkiste (Checksum): Ota käyttöön luodaksesi/pyytääksesi tarkiste tunneloiduista paketeista. 

Avain (Key): Ottamalla käyttöön määrität molempiin suuntiin käytettävän avaimen. 

DSCP: Differentiated Services Code Point (DSCP), ensimmäiset 6 bittiä ToS-kentässä. DSCP-merkintä antaa 
käyttäjien luokitella suoritettava sovellusliikenne DSCP-arvon mukaan. 

GRE-päätepiste (GRE endpoint): Määritä etäyhdyskäytävän osoite. 

Vaihtoehtoinen GRE-päätepiste (GRE backup endpoint): Vaihtoehtoisen etäyhdyskäytävän osoite. 

802.11Q VLAN -tunnus (802.11Q VLAN ID): Määritä VLAN-tunnus tälle GRE-tunnelille. 

Ylävirran/alavirran kaistaleveys (Upstream/downstream bandwidth): Määritä ylävirran/alavirran 
kaistaleveys (kt/s) 
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GRE-ohjeet: 
1. Määritä Internet -yhteys -reitti 
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2. Luo GRE-tunneli 
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3. Kartoita LAN-rajapinta/-rajapinnat GRE-tunnelissa siltaryhmityksen avulla 
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4.  Poista käytöstä DHCP-määritys LAN-rajapinnoilta. 
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OpenVPN-asetukset 

 
 

OpenVPN-tila (OpenVPN mode): Valitse OVPN Routed tai OVPN Bridged. (Oletus on OVPN Routed.)   
Nimi (Name): OpenVPN-yhteysnimi. 
Aktiivinen (Active): Aktivoi tunneli, valitsemalla Kyllä. 
Porttinumero (Port number): Portti 1194 on OpenVPN:lle virallisesti nimetty porttinumero. 
Rajapinta (Interface): Valitse nimenomainen Internet -yhteys -rajapinta, joka on määritetty tunnelin lähteeksi.  
Protokolla (Protocol): OpenVPN toimii joko UDP (User Datagram Protocol) - tai TCP (Transmission Control 
Protocol) -lähetyksin. Valitse protokolla.  
Sertifikaattihakemisto (Certificate index): Valitse Sertifikaatti ovpn-asetuksista. 
Luotettava CA-hakemisto (Trusted CA index): Valitse Luotettava ovpn-asetuksista. 
 

Kryptograafinen sarja (Cryptographic suite) 
Salakirjoitus (Cipher): OpenVPN käyttää kaikkia OpenSSL-paketissa saatavia salakirjoituksia salatakseen sekä 
tietoa että kanavia. Valitse salausmenetelmä. 
HMAC: OpenVPN tukeen HMAC-todennusta, valitse listasta todennuskohde.  
LZO-pakkaus (LZO compression): Ota käyttöön LZO-pakkauskirjasto tietovirtauksen pakkaamiseksi.  
Ylläpito (Keep alive): Ota käyttöön, jotta palvelin lähettää asetetuin aikavälein viesti estääkseen OpenVPN-
yhteyden katkeamisen. 
Aikaväli (Interval): Tietyin aikavälein, palvelin kysyy asiakkaalta käytöstä. 

 

Tunneliverkko (Virtuaalinen rajapinta) (Tunnel network (virtual interface)) 
IP-osoite (IP address): Määritä tunnelin virtuaalisen aliverkon IP-osoite OpenVPN-palvelimelle.  
Verkkopeite (Netmask): Määritä tunnelin virtuaalisen aliverkon peite.  
 

Lähikäyttöväli (Local access range) 
IP-osoite (IP address): Määritä lähiverkon IP-osoite OpenVPN-palvelimelle. 
Verkkopeite (Netmask): Määritä lähiverkon verkkopeite OpenVPN-palvelimelle. 
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Nimi (Name): Käyttäjän määrittämä nimi yhteydelle.  
Tunneli (Tunnel): Aktivoi tunneli, valitsemalla Ota käyttöön (Enable). OpenVPN-palvelin odottaa, että asiakas 
muodostaa yhteyden tälle tilille. 
Käyttäjänimi (Username): Syötä tämän tilin käyttäjänimi.  
Salasana (Password): Syötä tämän tilin salasana.  
Yhteystyyppi (Connection type): Valitse Etäkäyttö (Remote access) yksittäiselle käyttäjälle, Valitse LAN-to-LAN 
etäyhdyskäytävälle.  
Vertaisverkon IP (Peer network IP): Syötä etäverkon aliverkon IP-osoite.  
Vertaisverkon verkkopeite (Peer netmask): Syötä etäverkon verkkopeite. 
 

 
 
OVPN-palvelimen taulukko (OVPN Server Table): Palvelimen tilitaulukko tiedoksi. 

 

OpenVPN CA 
 

 
 
Vie client.ovpn -tiedosto (Export client.ovpn file): Paina Vie (Export) -painiketta viedäksesi client.ovpn -
tiedosto. 

 

OpenVPN-asiakas (OpenVPN client) 
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OpenVPN-asiakastaulukko (OpenVPN client table): Kaikki OpenVPN-asiakkaat näkyvät tässä taulukossa. 
Lataa asiakasmääritystiedot .ovpn (Upload client config .ovpn): Lataa .ovpn -tiedosto OpenVPN-palvelimelta. 

 
Yhteysnimi (Connection name): Käyttäjän määrittämä nimi tunnistusta varten.  
Aktiivinen (Active): Aktivoi tunneli, valitsemalla Kyllä (Yes). 
Palvelimen osoite (Server address): Syötä OpenVPN-palvelimen Internet -yhteys  IP-osoite.  
Porttinumero (Port number): Portti 1194 on OpenVPN:lle virallisesti nimetty porttinumero. 
Käyttäjätunnus (Username): Syötä OpenVPN-palvelimen antama käyttäjänimi.  
Salasana (Password): Syötä OpenVPN-palvelimen antama salasana.   

 

Aktiivinen oletusreittinä (Active as default route): 
Rajapinta (Interface): Valitse nimenomainen Internet -yhteys -rajapinta, joka on määritetty tunnelin lähteeksi. 
Protokolla (Protocol): Valitse sama Protokolla kuin OpenVPN-palvelinpyynnössä. 
Sertifikaattihakemisto (Certificate index): Valitse Sertifikaatti ovpn-asetuksista.  
Luotettava CA-hakemisto (Trusted CA index): Valitse Luotettava ovpn-asetuksista. 

 

Kryptograafinen sarja (Cryptographic suite) 
Salakirjoitus (Cipher): Ole yhdenmukainen palvelinpuolen asetusten kanssa.  
HMAC-todennus (HMAC authentication: Ole yhdenmukainen palvelinpuolen asetusten kanssa.  
LZO-pakkaus (LZO compression): Ota käyttöön LZO-pakkauskirjasto tietovirtauksen pakkaamiseksi  
Ylläpito (Keep alive): Määritellään sama asetus kuin Palvelimelle. 
Aikaväli (Interval): Määritellään sama asetus kuin Palvelimelle. 
OpenVPN-tila (OpenVPN mode):  Reititin ja siltaustilan valinta. 
LAN2LAN: Rastita Ota käyttöön (Enable), jos OpenVPN-profiili on LAN-to-LAN.  
Etäaliverkko (Remote subnet): Tämä on IP-osoite VPN-tunnelin etäpäätepisteelle. 
Verkkopeite (Netmask): Tämä on aliverkkopeitteen IP-osoite VPN-tunnelin etäpäätepisteelle. 
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Lisäasetukset 

Siltaus 
Tätä sivua käytetään määrittämään siltausparametrit. Voit muuttaa asetuksia tai tarkastella siltaan ja siihen 
liittyvien porttien tietoja. 

 
Vanhentumisaika (Ageing time): Jos isäntä on toimeton 7200 sekuntia (oletusarvo), syöte poistetaan 
siltaustaulukosta.  
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Reititys 

Syötä staattiset reititystiedot reititystaulukkoon tehtävälle syötteelle. Klikkaa Lisää (Add), kun olet valmis. 

 
 

Ota käyttöön (Enable): Rastittamalla otetaan käyttöön staattinen reititystoiminto. 

Kohde/aliverkkopeite (Destination/subnet mask): Syötä kohteen IP-osoite ja aliverkkopeite. 

Seuraava reititin (Next hop): Määritä yhdyskäytävän IP-osoite seuraavaan verkkoon reitittämiseksi. 

Metrinen (Metric): Metrinen on käytäntö, jolla reititin sitoutuu määrittelemään optimaalisen reitin. Syötä 
numero, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 0. 

Rajapinta (Interface): Valitse rajapinta, johon tämä reitti liittyy.
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SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol) on protokolla, jota käytetään vaihtamaan hallintatietoja 
verkkolaitteiden välillä. SNMP on osa TCP / IP -protokollasarjaa. Reititin toimii SNMP-isäntänä, jonka avulla 
hallinta-asema voi hallita ja valvoa reititintä verkon kautta. 

 
Ota käyttöön SNMP (Enable SNMP): Ota käyttöön aktivoidaksesi SNMP-toiminto. 

Järjestelmän kuvaus (System description): Käyttäjän määrittämä järjestelmäkuvaus. 

Järjestelmänimi (System name): Käyttäjän määrittämä järjestelmänimi. 

Järjestelmäsijainti (System location: Käyttäjän määrittämä sijainti. 

Keskeytyssanoman IP-osoite (Trap IP address): Syötä palvelimen IP-osoite, joka vastaanottaa tämän SNMP-
isännän keskeytyssanomat (poikkeustilanteissa) 

Yhteisönimi (ainoastaan luku) (Community name (read-only)): Kirjoita Hae yhteisö (Get Community), joka on 
salasana hallinta-asemalta saapuville Get-and-GetNext -pyynnoille. 

Yhteisönimi (ainoastaan kirjoitus) (Community name (write-only)): Kirjoita Määritä yhteisö (Set 
Community), joka on salasana hallinta-asemalta saapuville Set -pyynnoille. 
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Siltaryhmitys 

Silta-/Rajapintaryhmitys on toiminto, jolla ryhmitetään rajapintoja, eli VLANeja. Virtuaalilähiverkko (VLAN) 
muodostuu isäntäryhmästä, joilla on yhteiset vaatimukset, jotka kommunikoivat samoin kuin jos ne olisivat 
yhdistettyinä samaan lähetysverkkotunnukseen, riippumatta niiden fyysisestä sijainnista. Jokainen ryhmä toimii 
itsenäisenä verkkona. 

 

 
 

Ryhmitetyt rajapinnat (Grouped interfaces): Ryhmitä rajapinnat yhteen ryhmään. Tässä laatikossa luetellut 
rajapinnat ovat yhtä ryhmää.  

Saatavilla olevat rajapinnat (Available interfaces): Valitse rajapinnat, jotka haluat laittaa samaan ryhmään, 
Saatavilla olevat rajapinnat (Available Interfaces) -kohdasta. Täällä luetellut rajapinnat voivat olla LAN-
rajapintoja, langattomia rajapintoja, GRE-tunneleita tai Siltaavia Internet -yhteys -rajapintoja.  
 

Valitse rajapinnat saatavilla olevien/ryhmitettyjen rajapintojen listasta, ja lisää ne ryhmitettyjen/saatavilla 
olevien rajapintojen listaan käyttämällä nuolinäppäimiä vaaditun porttikartoituksen muokkaamiseen. 
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Miten rajapinnat ryhmitetään yhteen ryhmään tai kartoitetaan LAN-portit Internet -yhteys -/GRE-porteilla 

1. Luo siltaavia Internet -yhteys -rajapintoja tai GRE-tunneleita. 

 
 

2. Luokita rajapinnat yhteen ryhmään. Klikkaa Ota muutokset käyttöön (Apply changes) tallentaaksesi. 
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IP QoS 

QoS-käytäntö 

 
IP QoS: Ota käyttöön tai poista käytöstä IP Qos -toiminto. 

Käytäntö (Policy): Määritä jonolle käytäntö. 

Käytäntö (Policy): Skedulointialgoritmi, tässä tuetaan WRR-skeduleria (Weighted Round Robin) ja PRIO-
jonokuria (Prioriteetti).   

Ø WRR: WRR-skeduleria (Weighted Round Robin) käytetään vuorottelemaan jokaista WRR-jonoa, jotta 
jokainen jono voi nauttia palveluajastaan (resurssi) painoarvonsa mukaan. 

Ø PRIO: Prioriteeti-jonokuri; lähettää aina jonon korkeimman prioriteetin paketit, ja tässä tapauksessa, 
jono matalimman prioriteetin paketit voivat viivästyä. 

Kaistaleveyden kokonaisraja (Total bandwidth limit): Määritä ulkoverkkoyhteytesi (Internet -yhteys ) 
kaistaleveys. 
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QoS-luokitus 

 
 

Voit lisätä QoS-säännön, klikkaamalla Lisää (Add) -painiketta. 

 
Sääntönimi (Rule name): Syötä sääntönimi. 

Sääntöjärjestys (Rule order): Sääntöindeksi. 

Presedenssi (Precedence): Määritä mihin jonoon QoS-ehdot täyttävät paketit luokitellaan. 
 

Huomaathan, että vasta kun paketti täyttää kaikki alla määritetyt ehdot, merkitään tämä paketti kunkin 
säännön prioriteettijonoon. 

DSCP: Valitse DSCP-merkki QoS-luokitusehdoksi. 

802.1p: Määritä 802.1p-arvo. 

Internet -yhteys : Määritä käytettävä Internet -yhteys -rajapinta. 

IP QoS-sääntö tyypeittäin (IP QoS rule by type): Valitse tyyppi, jota käytetään liikenteen soveltamiseksi QoS-
sääntöön. 

s Portti (Port)  

  
Fyysinen portti (Physical port): Valvottavat LAN-portit. 
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s EtherType 

 
Ethernet-tyyppi (Ethernet type): EtherType on kahden oktetin pituinen kenttälähiverkko. Sitä käytetään 
ilmaisemaan verkkokerroksella käytettävää protokollaa. Määritä valvottavien pakettienlähiverkko-tyyppi. 

s IP/protokolla (IP/protocol) 

 
Lähteen IP-osoite/portti (Source IP/port): Valvottava pakettien lähteen IP-osoite/portti. 

Kohteen IP-osoite/portti (Destination IP/port): Valvottava pakettien kohteen IP-osoite/portti. 

 

s MAC-osoite (MAC address) 

 
Lähteen/kohteen MAC-osoite (Source/destination MAC): Valvottavien pakettien lähteen/kohteen MAC-
osoite. 
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Tulostinpalvelin 

Sivu näyttää tulostimen URL-osoitteen, kun tulostin on kytketty laitteeseen USB:lla. 

Tulostinpalvelinominaisuuden avulla, voit jakaa tulostimen verkollasi yhdistämällä USB-kaapeli tulostimen ja 
TW-EAV510AC-LTE:n välille. Tämän avulla voit tulostaa mistä tahansa käyttäen verkkoyhteyttä. 
 
Huomaa: Ainoastaan USB-tulostimia tuetaan 
 
Tulostimen asennus on 2-vaiheinen prosessi  

1. Yhdistä tulostin reitittimen USB-porttiin 
2. Asenna tulostinajurit tietokoneille, joita haluat käyttää tulostamiseen 

 
 

Tulostimen asennus Windows 10 -käyttöjärjestelmässä 

1. Mene Asetukset -> Lisää tulostin & skannerit, ja klikkaa Lisää tulostin tai skanneri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valitse “Valitse jaettu tulostin nimen perusteella”, kopioi tulostimen URL-osoite, joka näkyy laitteen 
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selainpohjaisessa käyttäjäliittymässä (Lisäasetukset -> Tulostin) ja liitä tähän. 

 
3. Klikkaa Seuraava -painiketta ja seuraa Windows 10 -käyttöjärjestelmälle annettuja ohjeita. 
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IPv6 

IPv6 

 
 
IPv6: Ota käyttöön tai poista käytöstä IPv6-toiminto. 
 

RADVD 

 
MaxRtrAdvInterval: Enimmäisaikaväli rajapinnasta pyytämättömien monilähetysreititinmainosten lähetysten 
välillä, sekunneissa. Se ei saa olla alle 4 sekuntia eikä yli 1800 sekuntia. 

MinRtrAdvInterval: Vähimmäisaikaväli rajapinnasta pyytämättömien monilähetysreititinmainosten lähetysten 
välillä, sekunneissa. Se ei saa olla alle 3 sekuntia eikä yli 0,75 sekuntia * MaxRtrAdvInterval. 

AdvManagedFlag: Määritettynä, isännät käyttävät (tilallista) protokollaa osoitteen automaattiseen 
määritykseen, sekä mahdolliset automaattisesti määritellyt osoitteet, jotka käyttävät tilatonta automaattista 
määritystä. 

AdvOtherConfigFlag: Määritettynä, isännät käyttävät (tilallista) protokollaa muiden (osoitteettomien) tietojen 
automaattiseen määrittämiseen. 
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DHCPv6 

 
 
DHCPv6-tila (DHCPv6 mode): Aseta valinnaksi DHCPServer(Auto) jolloin IPv6-osoite annetaan kaikille LAN-
asiakkaille, tai aseta valinnaksi EI MITÄÄN (NONE) sen käytöstä poistamiseksi. 
 

MLD-välityspalvelin 

MLD-välityspalvelinominaisuus tarjoaa menetelmän, jolla laite luo MLD-jäsenyysraportit kaikista syötteistä, tai 
käyttäjän määrittämän osion näistä syötteistä, laitteen ylävirran rajapintaan. MLD-välityspalvelinominaisuuden 
avulla, laite oppii välityspalvelimen ryhmäjäsenyystiedot, ja välittää monilähetyspaketteja tämän tiedon 
perusteella. 
 

 
 
MLD-välityspalvelin (MLD proxy): Ota käyttöön tai poista käytöstä MLD-välityspalvelintoiminto. 
Internet -yhteys -rajapinta (Internet -yhteys  interface): Määritä ylävirtarajapinta MLD-välityspalvelimelle. 
Internet -yhteys -rajapinnassa on oltava IPv6 käytössä, jotta se näkyy tässä. 
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MLD-nuuskinta 

IGMP-nuuskinnan tavoin, kuuntelee MLD-keskustelua isäntien ja reitittimien välillä käsittelemällä MLD -
paketit joita on lähetetty monilähetysverkossa ,ja se analysoi kaikki MLD-paketit verkossa olevien isäntien ja 
yhdistettyjen monilähetysreitittimien välillä. Ilman MLD-nuuskintaa, monilähetysliikennettä käsitellään 
samoin kuin suoralähetysliikennettä - eli, se edelleen lähetetään kaikkiin portteihin. Kun MLD-nuuskinta on 
käytössä, ryhmän monilähetysliikenne edelleen lähetetään ainoastaan portteihin, joissa on kyseisen ryhmän 
jäseniä. 
 

 
 
MLD-nuuskinta (MLD snooping): Ota käyttöön tai poista käytöstä MLD-nuuskintatoiminto. 
 
 

IPv6-reititys 

 
Ota käyttöön (Enable): Rastittamalla otetaan käyttöön staattinen reititystoiminto. 

Kohde (Destination): Syötä kohteen IPv6-osoite. 

Seuraava reititin (Next hop): Määritä yhdyskäytävän IPv6-osoite seuraavaan verkkoon reitittämiseksi. 

Metrinen (Metric): Metrinen on käytäntö, jolla reititin sitoutuu määrittelemään optimaalisen reitin. Syötä 
numero, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 0. 

Rajapinta (Interface): Valitse rajapinta, johon tämä reitti liittyy. 
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IP-/Porttisuodatus 

 
 

Oletustoiminto uloslähtevälle/saapuvalle liikenteelle (Outgoing/incoming default action): Määrittele 
oletustoiminto Nykyisen suodatustaulukon (Current Filter Table) erittämättömälle liikenteelle. 

Suunta (Direction): Määritä liikenteen suunta. 

Protokolla (Protocol): Määritä liikenteen protokolla. 

Sääntötoiminta (Rule action): Määritä mitä toimintoa käytetään tälle säännölle. 

Lähteen rajapintatunnus/kohteen rajapintatunnus (Source/destination interface ID): Syötä liikennetiedot, 
joihin suodatinta sovelletaan. 

Lähteen/kohteen portti (Source/destination port): Syötä portin liikennetiedot, joihin suodatinta sovelletaan. 
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Diagnostiikka 

Ping 
Tämä sivu auttaa sinua diagnosoimaan verkon tila. Voit käyttää tällä sivulla olevia ”Ping”-menetelmiä. Kun 
olet syöttänyt IP-osoitteen, klikkaa Siirry (Go) -painiketta. 

 
 
Isäntä: Syötä pingitettävän isännän IP-osoite/verkkotunnusnimi, jotta voit testata yhteyden isännän ja 
reitittimen välillä. 
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ATM Loopback -testi 

Reititin voi suorittaa yhdistettävyystodennuksen käyttämällä sekä VP- ja VC-yhteyksille ATM OAAM loopback -
ominaisuutta. Sivua käytetään suorittamaan VCC Loopback -testi, jolla tarkistetaan VCC:n yhdistettävyys. 
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DSL-alikantoaallot 

ADSL:n taajuuskaista koostuu 256 erillisestä alikantoaallosta, joiden väli on 4,3125 kHz. 

Kun jokainen alikantoaalto kantaa erillistä tietoa, kyseinen tekniikka vastaa 256 erillistä modeemia, jotka 
toimivat rinnakkain. Alikantoaaltoväli on 0 - 31 ylävirralle ja 32 - 255 alavirralle. 
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ADSL-yhteys 

Reititin pystyy testaamaan Internet -yhteys -yhteyden. Suorista diagnostiikkatesti jatkaaksesi. 
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Hallinta 
Tällä sivulla, käyttäjä voi käynnistää laitteen uudelleen. Kaikki palvelut lopetetaan uudelleenkäynnistyksen 
aikana. 
 

Varmuuskopiointi/palautus 
Tällä sivulla, käyttäjä voi joko varmuuskopioida reitittimen asetukset tiedostoon tai palauttaa ne tiedostosta.  

 
 
Klikkaa Varmuuskopioi (Backup), ikkuna aukeaa, klikkaa tallenna, ja selaa sijaintiin, jonne haluat tallentaa 
varmuuskopiotiedoston 
 
Klikkaa Valitse tiedosto (Choose File). Selaa ja valitse varmuuskopiotiedosto. Yllä olevalla sivulla, klikkaa 
Palauta (Restore). 
 
Nollaa asetukset oletusarvoihin (Reset settings to default): Paina Nollaa (Reset) -painiketta, jolloin laite 
käynnistyy uudelleen ja palauttaa tehdasasetukset. 
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Salasana 
Ylläpitäjän salasanan voi muuttaa tällä sivulla. Oletussalasana suositellaan muutettavaksi turvallisuussuojan 
parantamiseksi. 

 
Vanha salasana (Old password): Käyttäjän vanha salasana. 

Uusi salasana (New password): Syötä uusi salasana. 

Vahvista salasana (Confirm password): Syötä uusi salasana uudelleen. 
 
 
 
 

Laiteohjelman päivitys 
Laiteohjelma lisää ominaisuuksia ja parannuksia. Tällä sivulla, käyttäjä voi päivittää laite uusimpaan 
laiteohjelmaan, kun se on saatavilla. 

Klikkaamalla Päivitä (auto) (Upgrade(auto)) -painiketta, päivität viimeisimpään laiteohjelmaan etäpalvelimen 
avulla. Varmista, että Internet-yhteys on muodostettu ennen klikkaamista. 

 
Tärkeä huomautus: Älä sammuta reititintä päivityksen aikana, koska tämä voi vaurioittaa reititintäsi. 
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ACL 

Tällä sivulla voit sallia käyttäjän käyttää (tai estää käyttäjää käyttämästä) reitittimen palvelua nimenomaisesta 
IP-osoitteesta tai verkosta sekä LAN- että Internet -yhteys -suuntaan. 

 
ACL-käytettävyys (ACL capability): Jos tämä poistetaan käytöstä, kaikki reitittimen palvelun avataan ja ovat 
käytettävissä kaikista suunnista. Oletusasetus on Käytössä. Klikkaa Ota muutokset käyttöön (Apply Changes) 
tallentaaksesi muutokset. 

Ota käyttöön (Enable): Aktivoi ACL-sääntö. 

Rajapinta (Interface): LAN tai Internet -yhteys , määritä onko sääntö käytössä LAN- vai Internet -yhteys -
yhteydelle. 

IP-osoite/aliverkkopeite (IP address/subnet mask): Valvottava IP-osoite tai IP-osoiteväli. 0.0.0.0 tarkoittaa 
mitä tahansa IP-osoitetta. 

Palveluiden nimet (Service names): Luettelee kaikki valvottavat palvelut. Valitse palvelu tai palvelut, joihin 
haluat antaa käyttöoikeuden kaikille suojatuille IP-asiakkaille. 

Klikkaa Lisää (Add) lisätäksesi ACL-sääntö ACL-taulukkoon. Huomaa: Jos ACL on käytössä, ainoastaan ACL-
taulukossa oleva IP-osoite voi käyttää CPE:tä. 
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Esimerkki, miten määrittää ACL: Tässä muodostamme kaksi usein käytettyä sääntöä esimerkkeinä.  

1. Määritä sääntö, jonka avulla ainoastaan LAN-asiakkaat voivat käyttää sisäänrakennettuja sovelluksia (HTTP, 
HTTPS, Ping, jne.). Tässä tapauksessa, ulkoverkon (Internet -yhteys ) asiakkaat eivät voi käyttää reititintä edes 
Pingistä. Lisää sääntö klikkaamalla Lisää (Add). 

 
 

2. ACL-sääntö, jolla avata Ping Internet -yhteys -puolelta. Lisää sääntö klikkaamalla Lisää (Add). 
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Aikavyöhyke 

Määritä aikavyöhyke ja NTP-palvelin tähän, jotta voit oikaista ja synkronoida reitittimen ajan. 

 
 
 
 
 
 

Tekstiviesti-ilmoitusasetukset 
Tekstiviesti (SMS) ilmoittaa asiakkaille tiedot, joita asiakkaat tilaavat. TW-EAV510AC-LTE tarjoaa SMS-
ilmoituksia, jolloin asiakkaille lähetetään ilmoitusviestejä, kun oletusreitissä havaitaan muutos. 

 
Vastaanottajan numero (oletusreitin muutosilmoitus) (Recipient’s number (default route change alert): 
Syötä vastaanottajan numero, johon lähetetään ilmoitusviesti, kun havaitaan oletusreitin muutos. 
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Tilastot 

Rajapinta 
Tällä sivulla näytetään jokaisen rajapinnan tilastotiedot (Vastaanotetut/lähetetyt paketit, 
vastaanotetut/lähetetyt virheet, vastaanotetut/lähetetyt pudotukset). Klikkaa Nollaa tilastot (Reset 
Statistics) -painiketta laskurin nollaamiseksi. 
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DSL 

Tällä sivulla näytetään lisää DSL-synkronointitietoja. 
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Kieli 
Tällä sivulla, käyttäjä voi määrittää selainpohjaisen käyttöliittymän näyttökielen. 

 

 

Käynnistä uudelleen 
Klikkaa Käytä ja käynnistä uudelleen (Commit and Reboot) -painiketta, jolloin laite käynnistyy välittömästi 
uudelleen nykyisillä asetuksilla. 

 
 
 

Kirjaudu ulos 
Tämä sivu pakottaa käyttäjän välittömästi kirjautumaan ulos painaessa Kirjaudu ulos (Logout) -painiketta. 
Reitittimen samanaikainen käyttö ei ole sallittua. Yksi käyttäjä kerrallaan 

 


