TW-EAV510: EI PÄÄSYÄ HALLINTAOHJELMAAN WLAN-VERKON KAUTTA
ESIMERKKI 1
Langaton verkko eristetään omaksi verkoksi ja laitetaan sisäverkon palomuuri päälle langattomalle
puolella, jolloin pääsyä hallintaan ei ole. Langaton verkko ja Ethernet-verkko ovat eri IPosoiteavaruudessa.
ESIMERKKI 2
Luodaan yksi langaton vierasverkko, eristetään se omaksi verkoksi ja laitetaan ko. verkolle sisäverkon
palomuuri päälle. Tällöin vierasverkon kautta ei ole pääsyä hallintaan ja se on omana verkkonaan.
Langaton pääverkko säilyy samassa IP-osoiteavaruudessa ja on samaa verkkoa Ethernet-porttien
kanssa. Pääsy hallintaan on mahdollinen edelleen myös langattoman pääverkon kautta.
ESIMERKKI 1 ASETUKSET
1. Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)
2. Valitaan kohta Lisäasetukset / Ohjelmistorajapintojen yhdistäminen
a. Klikataan lisää
b. Ryhmän nimi: syötetään haluttu nimi, esim. wlan
c. Saatavilla olevat ulkoverkon liitännät –sarakkeesta valitaan käytössä oleva liitäntä
(käytössä olevan liitännän näkee kohdasta Tietoa laitteesta / ulkoverkko -> käytössä
oleva liitäntä on se, jossa on ulkoverkon IP-osoite) -> Siirretään oikea liitäntä
vasemmanpuoleiseen laatikkoon
d. Saatavilla oleva lähiverkon liitännät –sarakkeesta valitaan langaton verkko (TWEAV510vxxxx) -> Siirretään vasemmanpuoleiseen laatikkoon
e. Tallenna
f. Langattomasta verkosta muodostuu oma rajapinta

3. Seuraavaksi valitaan kohta Tietoa laitteesta / Lähiverkko
a. Ryhmänimi: valikosta valitaan luotu ryhmä (esimerkissä wlan)
b. Laitetaan rasti kohtaan ”lähiverkon palomuuri päälle”
c. Halutessa muutetaan IP-osoite ja DHCP-palvelin päälle alku- ja loppuosoitteet
d. Tallenna

Näiden asetusten jälkeen Ethernet-verkko käyttää IP-osoiteavaruutta 192.168.0.xxx ja langaton
verkko 192.168.1.xxx. Langattoman verkon kautta ei pääse hallintaan.

ESIMERKKI 2 ASETUKSET
1. Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)
2. Valitaan kohta Langaton lähiverkko / Perusasetukset
a. Laitetaan wl0_Guest1 riville ”päälle”-ruutuun rasti (halutessa muutetaan SSID joksikin
muuksi)
b. Rastin voi laittaa myös ruutuun ”asiakkaiden eristäminen”
c. Tallenna

3. Kohdassa langaton lähiverkko / turvallisuus asetetaan langattomalle vierasverkolle salaus
(oletuksena avoin verkko)
4. Seuraavaksi valitaan kohta Lisäasetukset / Ohjelmistorajapintojen yhdistäminen
a. Klikataan lisää
b. Ryhmän nimi: syötetään haluttu nimi, esim. wlan
c. Saatavilla olevat ulkoverkon liitännät –sarakkeesta valitaan käytössä oleva liitäntä
(käytössä olevan liitännän näkee kohdasta Tietoa laitteesta / ulkoverkko -> käytössä
oleva liitäntä on se, jossa on ulkoverkon IP-osoite) -> Siirretään oikea liitäntä
vasemmanpuoleiseen laatikkoon
d. Saatavilla oleva lähiverkon liitännät –sarakkeesta valitaan langaton vierasverkko
(wl0_Guest1) -> Siirretään vasemmanpuoleiseen laatikkoon
e. Tallenna
f. Langattomasta vierasverkosta muodostuu oma rajapinta, langaton pääverkko säilyy
oletusryhmässä

5. Seuraavaksi valitaan kohta Tietoa laitteesta / Lähiverkko
a. Ryhmänimi: valikosta valitaan luotu ryhmä (esimerkissä wlan)
b. Laitetaan rasti kohtaan ”lähiverkon palomuuri päälle”
c. Halutessa muutetaan IP-osoite ja DHCP-palvelin päälle alku- ja loppuosoitteet
d. Tallenna

Näiden asetusten jälkeen Ethernet-verkko ja langaton pääverkko käyttävät IP-osoiteavaruutta
192.168.0.xxx ja langaton vierasverkko 192.168.1.xxx. Langattoman vierasverkon kautta ei pääse
hallintaan, mutta langattoman pääverkon kautta pääsee.

