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TW-‐EAV510:	  WDS-‐TOIMINTO	  KAHDEN	  TW-‐EAV510	  LAITTEEN	  VÄLILLÄ	  
	  
Alla	  kaksi	  vaihtoehtoista	  ohjetta	  WDS-‐verkon	  luomiseksi	  
	  
Ohje	  1:	  WDS-‐yhteys	  käyttää	  WPA-‐salausta.	  Tässä	  ohjeessa	  WDS-‐yhteys	  toimii	  vain,	  kun	  tukiasema	  
nimi	  (SSID)	  on	  upstream_BSS,	  sitä	  ei	  voi	  vaihtaa,	  kts.	  sivu	  1	  
	  
Ohje	  2:	  WDS-‐yhteys	  käyttää	  WEP-‐salausta	  ja	  tukiasema	  nimi	  voi	  olla	  mikä	  vain,	  kts.	  sivu	  7.	  Windows	  8	  
–koneiden	  kanssa	  saatetaan	  joutua	  luomaan	  vierasverkot	  
	  
_______________________________	  
	  
OHJE	  1	  
	  

-‐ Oletus	  konfiguroinnissa	  on,	  että	  laitteet	  ovat	  tehdasasetuksilla	  
-‐ Tällä	  ohjeella	  WDS-‐yhteys	  toimii	  WPA-‐salauksella	  

	  
Laite	  1:	  

-‐ Tähän	  laitteeseen	  tulee	  ulkoverkon	  internet-‐yhteys	  (ADSL,	  VDSL	  tai	  3G/4G/LTE)	  
-‐ Laitteen	  LAN	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.254	  
-‐ DHCP-‐palvelin	  =	  päällä	  
-‐ Salaus	  =	  WPA-‐PSK	  
-‐ Salauasavain	  =	  1234567890	  
-‐ Tukiasemanimi	  =	  upstream_BSS	  
-‐ Wlan-‐kanava	  =	  9	  
-‐ Taajuusalue	  =	  20	  MHz	  

	  
Laite	  2:	  

-‐ Laitteen	  LAN	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.253	  
-‐ DHCP-‐palvelin	  =	  pois	  päältä	  
-‐ Salaus	  =	  WPA-‐PSK	  
-‐ Salausavain	  =	  1234567890	  
-‐ Tukiasemanimi	  =	  upstream_BSS	  
-‐ Wlan-‐kanava	  =	  9	  
-‐ Taajuusalue	  =	  20	  MHz	  

	  
A)	  Laitteen	  1	  -‐asetukset	  
	  
Kirjaudutaan	  laitteen	  hallintaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin/admin)	  
	  
Valitaan	  valikko	  Lisäsetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Perusasetukset	  -‐>	  Muutetaan	  tukiasemanimeksi	  
upstream_BSS	  HUOM!	  Nimi	  tulee	  olla	  juuri	  tämä	  ja	  tällä	  tavalla	  kirjoitettuna	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
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Seuraavaksi	  valitaan	  valikko	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Turvallisuusasetukset	  -‐>	  Valitaan	  
verkon	  kättelytavaksi	  ”WPA2-‐PSK”	  ja	  syötetään	  haluttu	  salausavain	  (esimerkissä	  1234567890)	  -‐>	  
Käytä/Tallenna	  
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Seuraavaksi	  valitaan	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Lisäasetukset	  -‐>	  valitaan	  käytettävä	  
kanava	  kiinteäksi	  (esimerkissä	  9)	  ja	  kaistan	  leveydeksi	  20	  MHz	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
	  

	  
	  
Tämän	  jälkeen	  jätetään	  tämä	  laite	  päälle	  ja	  siirrytään	  konfiguroimaan	  laitetta	  2.	  	  
HUOM!	  Laitteet	  eivät	  saa	  olla	  liian	  lähellä	  toisiaan,	  vähintään	  muutama	  metri	  tulee	  olla	  etäisyyttä.	  
	  

-‐ Konfiguroinnin	  aikana	  tietokoneen	  verkkokortilla	  tulee	  olla	  IP-‐osoite	  kiinteä,	  sillä	  laitteen	  
DHCP-‐palvelin	  otetaan	  pois	  päältä,	  jonka	  jälkeen	  laite	  ei	  enää	  jaa	  automaattisesti	  IP-‐osoitteita	  

-‐ Verkkokortin	  IP-‐tiedot	  muutetaan	  esimerkiksi	  Windows-‐koneessa	  Ohjauspaneeli	  /	  verkko-‐	  ja	  
jakamiskeskus	  /	  muuta	  sovittimen	  asetuksia	  /	  Ethernet	  -‐>hiiren	  oikealla	  ominaisuudet	  -‐>IPv4	  
tuplaklikataan	  -‐>	  käytä	  seuraavia	  IP-‐osoitteita	  -‐>	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.25,	  aliverkon	  peite	  =	  
255.255.255.0	  -‐>	  ok	  -‐>ok	  

-‐ Lopuksi	  kun	  kaikki	  asetuksen	  muutoksen	  on	  tehty,	  muutetaan	  IP-‐osoitteet	  muutetaan	  takaisin	  
automaatille	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   4	  

B)	  Laitteen	  2	  -‐asetukset	  
	  
Kirjaudutaan	  laitteen	  2	  hallintaohjelmaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin/admin)	  
	  
Valitaan	  kohta	  Lisäsetukset	  /	  Lähiverkko	  -‐>	  Muutetaan	  IP-‐osoitteeksi	  192.168.0.253	  ja	  otetaan	  DHCP	  
pois	  päältä	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
	  

	  
	  
HUOM!	  Muutoksen	  jälkeen	  laite	  vastaa	  osoitteesta	  192.168.0.253	  -‐>	  kirjaudutaan	  siis	  uudelleen	  
hallintaan	  osoitteessa	  192.168.0.253	  
	  
Valitaan	  valikko	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Perusasetukset	  -‐>	  Muutetaan	  
tukiasemanimeksi	  upstream_BSS	  HUOM!	  Nimi	  tulee	  olla	  juuri	  tämä	  ja	  tällä	  tavalla	  kirjoitettuna	  -‐
>Käytä/	  Tallenna	  
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Seuraavaksi	  valitaan	  valikko	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Turvallisuusasetukset	  -‐>	  Valitaan	  
verkon	  kättelytavaksi	  ”WPA2-‐PSK”	  ja	  syötetään	  haluttu	  salausavain	  (esimerkissä	  123456789,	  
salausavaimen	  on	  oltava	  sama	  molemmissa	  laitteissa)	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
	  

	  
	  
Seuraavaksi	  valitaan	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Lisäasetukset	  -‐>	  valitaan	  käytettävä	  
kanava	  kiinteäksi	  (esimerkissä	  9,	  kanavan	  on	  oltava	  sama	  molemmissa	  laitteissa)	  ja	  kaistan	  
leveydeksi	  20	  MHz	  -‐>Käytä/Tallenna	  
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Tämän	  jälkeen	  valitaan	  valikko	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Langaton	  silta	  -‐>	  Tilaksi	  
valitaan	  tukiasema-‐tila	  ja	  silta-‐rajoitettu	  –kohtaan	  valitaan	  ”Päälle	  (skannaa)”	  -‐>	  Tulee	  esiin	  lista	  
tukiasemista,	  joihin	  voi	  liittyä	  -‐>	  valitaan	  upstream_BSS	  -‐>	  Tallenna	  	  
(HUOM!	  Myös	  toisen	  laitteen	  tulee	  olla	  päällä,	  jotta	  laite	  löytää	  sen)	  
	  

	  
	  
Tämän	  jälkeen	  tämä	  sama	  valinta	  tehdään	  Laitteen	  1	  –asetuksiin:	  ”Päälle(skannaa)”	  –tila	  päälle	  ja	  
laitteen	  1	  –asetuksissa	  valitaan	  listalta	  vastaavasti	  upstream_BSS	  -‐>	  Tallenna.	  
	  
Kun	  kaikki	  muutokset	  on	  tehty	  ja	  tietokoneen	  verkkokortin	  IP-‐osoite	  muutettu	  takaisin	  automaatille,	  
otetaan	  molemmista	  laitteista	  virrat	  hetkeksi	  pois	  päältä	  ja	  laitetaan	  takaisin.	  Tämän	  jälkeen	  wds-‐
verkko	  on	  valmis	  käytettäväksi.	  	  
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OHJE	  2	  
	  

-‐ Oletus	  konfiguroinnissa	  on,	  että	  laitteet	  ovat	  tehdasasetuksilla	  
-‐ Tässä	  ohjeessa	  WDS-‐yhteys	  toimii	  WEP-‐salauksella	  	  
-‐ Mac-‐	  ja	  Linux-‐koneet	  osaavat	  käyttää	  WEP-‐salausta	  
-‐ Mikäli	  Windows	  8	  -‐kone	  ei	  toimi	  langattomasti	  WEP-‐salauksella,	  löytyy	  ohjeen	  lopusta	  lisäohje,	  

jossa	  WDS-‐yhteys	  laitteiden	  välillä	  käyttää	  WEP-‐salausta,	  mutta	  laitteen	  ja	  tietokoneen	  välinen	  
yhteys	  muodostetaan	  käyttäen	  WPA-‐salausta	  

	  
Laite	  1:	  

-‐ Tähän	  laitteeseen	  tulee	  ulkoverkon	  internet-‐yhteys	  (ADSL,	  VDSL	  tai	  3G/4G/LTE)	  
-‐ Laitteen	  LAN	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.254	  
-‐ DHCP-‐palvelin	  =	  päällä	  
-‐ Salaus	  =	  Shared	  128	  
-‐ Salauasavain	  =	  1234567890123	  	  
-‐ Tukiasemanimi	  =	  wds1	  
-‐ Wlan-‐kanava	  =	  9	  
-‐ Taajuusalue	  =	  20	  MHz	  

	  
Laite	  2:	  

-‐ Laitteen	  LAN	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.253	  
-‐ DHCP-‐palvelin	  =	  pois	  päältä	  
-‐ Salaus	  =	  shared	  128	  
-‐ Salausavain	  =	  1234567890123	  
-‐ Tukiasemanimi	  =	  wds2	  
-‐ Wlan-‐kanava	  =	  9	  
-‐ Taajuusalue	  =	  20	  MHz	  

	  
A)	  Laitteen	  1	  -‐asetukset	  
	  
Kirjaudutaan	  laitteen	  hallintaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin/admin)	  
	  
Valitaan	  valikko	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Perusasetukset	  -‐>	  Muutetaan	  
tukiasemanimeksi	  haluttu	  nimi	  (esimerkissä	  wds1)	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
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Seuraavaksi	  valitaan	  valikko	  Lisäsetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Turvallisuusasetukset	  -‐>	  Valitaan	  
verkon	  kättelytavaksi	  ”shared”	  ja	  syötetään	  haluttu	  salausavain	  (esimerkissä	  1234567890123)	  -‐>	  
Käytä/Tallenna	  
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Seuraavaksi	  valitaan	  Lisäsetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Lisäasetukset	  -‐>	  valitaan	  käytettävä	  kanava	  
kiinteäksi	  (esimerkissä	  9)	  ja	  kaistan	  leveydeksi	  20	  MHz	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
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Tämän	  jälkeen	  jätetään	  tämä	  laite	  päälle	  ja	  siirrytään	  konfiguroimaan	  laitetta	  2.	  	  
HUOM!	  Laitteet	  eivät	  saa	  olla	  liian	  lähellä	  toisiaan,	  vähintään	  muutama	  metri	  tulee	  olla	  etäisyyttä.	  
	  

-‐ Konfiguroinnin	  aikana	  tietokoneen	  verkkokortilla	  tulee	  olla	  IP-‐osoite	  kiinteä,	  sillä	  laitteen	  
DHCP-‐palvelin	  otetaan	  pois	  päältä,	  jonka	  jälkeen	  laite	  ei	  enää	  jaa	  automaattisesti	  IP-‐osoitteita	  

-‐ Verkkokortin	  IP-‐tiedot	  muutetaan	  esimerkiksi	  Windows-‐koneessa	  Ohjauspaneeli	  /	  verkko-‐	  ja	  
jakamiskeskus	  /	  muuta	  sovittimen	  asetuksia	  /	  Ethernet	  -‐>hiiren	  oikealla	  ominaisuudet	  -‐>IPv4	  
tuplaklikataan	  -‐>	  käytä	  seuraavia	  IP-‐osoitteita	  -‐>	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.25,	  aliverkon	  peite	  =	  
255.255.255.0	  -‐>	  ok	  -‐>ok	  

-‐ Lopuksi	  kun	  kaikki	  asetuksen	  muutoksen	  on	  tehty,	  muutetaan	  IP-‐osoitteet	  muutetaan	  takaisin	  
automaatille	  	  

	  
	  
B)	  Laitteen	  2	  -‐asetukset	  
	  
Kirjaudutaan	  laitteen	  2	  hallintaohjelmaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin/admin)	  
	  
Valitaan	  kohta	  Lisäsetukset	  /	  Lähiverkkot	  -‐>	  Muutetaan	  IP-‐osoitteeksi	  192.168.0.253	  ja	  otetaan	  DHCP	  
pois	  päältä	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
	  

	  
	  
HUOM!	  Muutoksen	  jälkeen	  laite	  vastaa	  osoitteesta	  192.168.0.253	  -‐>	  kirjaudutaan	  siis	  uudelleen	  
hallintaan	  osoitteessa	  192.168.0.253	  
	  
Valitaan	  valikko	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  -‐>	  Muutetaan	  tukiasemanimeksi	  haluttu	  nimi	  
(esimerkissä	  wds2)	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
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Seuraavaksi	  valitaan	  valikko	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Turvallisuusasetukset	  -‐>	  Valitaan	  
verkon	  kättelytavaksi	  ”Shared”	  ja	  syötetään	  haluttu	  13	  merkkinen	  salausavain	  (esimerkissä	  
1234567890123,	  salausavain	  tulee	  olla	  sama	  molemmissa	  laitteissa)	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
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Seuraavaksi	  valitaan	  Asetukset	  /	  Langaton	  verkko	  /	  Lisäasetukset	  -‐>	  valitaan	  käytettävä	  kanava	  
kiinteäksi	  (esimerkissä	  11,	  kanava	  tulee	  olla	  sama	  molemmissa	  laitteissa)	  ja	  kaistan	  leveydeksi	  20	  
MHz	  -‐>	  Tallenna	  
	  
Tämän	  jälkeen	  valitaan	  valikko	  Asetukset	  /	  Langaton	  verkko	  /	  Langaton	  silta	  -‐>	  Tilaksi	  valitaan	  
tukiasema-‐tila	  ja	  silta-‐rajoitettu	  –kohtaan	  valitaan	  ”Päälle(Skannaa)”	  -‐>	  Tulee	  esiin	  lista	  tukiasemista,	  
joihin	  voi	  liittyä	  -‐>	  valitaan	  wds1	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  	  
(HUOM!	  Myös	  toisen	  laitteen	  tulee	  olla	  päällä,	  jotta	  laite	  löytää	  sen)	  
	  

	  
	  
Tämän	  jälkeen	  tämä	  sama	  valinta	  tehdään	  Laitteen	  1	  –asetuksiin:	  ”Päälle(Skannaa)”	  –tila	  päälle	  ja	  
laitteen	  1	  –asetuksissa	  valitaan	  listalta	  vastaavasti	  wds2	  -‐>	  Käytä/Tallenna.	  
	  
Kun	  kaikki	  muutokset	  on	  tehty	  ja	  tietokoneen	  verkkokortin	  IP-‐osoite	  muutettu	  takaisin	  automaatille,	  
otetaan	  molemmista	  laitteista	  virrat	  hetkeksi	  pois	  päältä	  ja	  laitetaan	  takaisin.	  Tämän	  jälkeen	  wds-‐
verkko	  on	  valmis	  käytettäväksi.	  
	  
	  
Lisäohje	  vierasverkon	  luomisesta,	  jos	  WEP-‐salaus	  ei	  toimi	  Windows	  8	  –koneen	  kanssa	  
	  

-‐ Mikäli	  Windows	  8	  -‐kone	  ei	  toimi	  WEP-‐salauksella,	  luodaan	  vierasverkot,	  jossa	  WDS-‐yhteys	  
laitteiden	  välillä	  käyttää	  WEP-‐salausta,	  mutta	  laitteen	  ja	  tietokoneen	  välinen	  yhteys	  
muodostetaan	  käyttäen	  WPA-‐salausta	  vierasverkkojen	  avulla	  

	  
-‐ Edellä	  olevien	  asetusten	  lisäksi	  tehdään	  myös	  seuraavat	  asetukset:	  
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Laite	  1:	  	  
	  
Kohdassa	  Lisäsetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Perusasetukset	  

-‐ Vierailija	  tukiasemat	  –kohdassa	  wl0_Guest1	  -‐>	  päälle-‐kohtaan	  rasti	  -‐>	  tallenna	  
(tukiasemanimen	  voi	  halutessa	  muuttaa	  joksikin	  toiseksi)	  

	  

	  
	  
Kohdassa	  Lisäsetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Turvallisuusasetukset	  laitetaan	  vierasverkolle	  
salausasetukset	  (oletuksena	  salaus	  on	  pois	  päältä	  vierasverkossa)	  

-‐ Valitse	  nimi	  tukiasemalle	  –listasta	  valitaan	  wl0_Guest1	  
o Verkon	  kättelytapa	  =	  WPA2-‐PSK	  
o WPA/WAPI-‐salausavain	  =	  syötetään	  haluttu	  salausavain	  	  
o Käytä/Tallenna	  
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Laite	  2:	  
	  
Kohdassa	  Lisäsetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Perusasetukset	  

-‐ Vierailija	  tukiasemat	  –kohdassa	  wl0_Guest1	  muutetaan	  joksikin	  toiseksi	  (Esimerkissä	  
wl0_Guest5)	  -‐>	  päälle-‐kohtaan	  rasti	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
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Kohdassa	  Asetukset	  /	  Langaton	  verkko	  /	  Turvallisuus	  laitetaan	  vierasverkolle	  salausasetukset	  
(oletuksena	  salaus	  on	  pois	  päältä	  vierasverkossa)	  

-‐ Valitse	  nimi	  tukiasemalle	  –listasta	  valitaan	  wl0_Guest5	  
o Verkon	  kättelytapa	  =	  WPA2-‐PSK	  
o WPA/WAPI-‐salausavain	  =	  syötetään	  haluttu	  salausavain	  	  
o Käytä/Tallenna	  

	  

	  
	  
Näiden	  asetusten	  muutoksien	  jälkeen	  WDS-‐yhteys	  kahden	  TW-‐EAV510	  laitteen	  välillä	  toimii	  WEP-‐
salauksella	  ja	  tietokoneilla	  voidaan	  ottaa	  yhteys	  verkkoon	  vierasverkon	  kautta,	  joka	  käyttää	  WPA-‐
salausta.	  


