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Esittely 
Uusi Cisco® Model DPC3825 DOCSIS® 3.0 tai EPC3825 EuroDOCSIS™ Wireless 
Residential Gateway Kotiterminaali on yksi tämän päivän markkinoiden 
nopeimmista kaapelimodeemeista. DPC3825 sekä EPC3825 kotiterminaali tarjoaa 
niin langallista (Ethernet) kuin langattomia mahdollisuuksia yhdistää useita laitteita 
kotona tai pienessä toimistossa ja nopeaa datan siirtoa, kaikki yhdessä laitteessa. 
Kaapelimodeemi tarjoaa suorituskykyä ja luotettavuutta jonka ansiosta Internetin 
käyttösi nautittavuus niin työ kuin vapaa-ajallakin tulee nousemaan. 

Tämä ohje neuvoo Sinua uuden DPC3825 tai EPC3825 Kotiterminaalisi 
käyttöönotossa ja muissa käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Lisäohjeita saat 
tarvittaessa myös palveluntarjoajaltasi.  

Edut ja Toiminnot 
Uusi DPC3825 tai EPC3825 Kotiterminaali tarjoaa käyttöösi seuraavat edut ja 
toiminnot: 

 Yhteensopiva DOCSIS 3.0, 2.0, ja 1.x standardien samoin kuin PacketCable™ ja 
EuroPacketCable™ specificatioiden kanssa.  

 Suorituskykyinen laajakaista Internetyhteys 

 Neljä 1000/100/10BASE-T Ethernet porttia yhdistämiseen kaapeleilla. 

 802.11n Wireless Access Point 

 Wireless Protected Setup (WPS), jossa erillinen katkaisija  

 Mahdollisuus evätä omavalintaisesti pääsy tietyille Internetsivuille  käyttäen 
Parental Controlia. 

 Pitkälle kehitetty palomuuriteknologia havaitsee hakkerit ja suojaa kotiverkkoa 
luvattomalta käytöltä. 

 Kompakti ja yksinkertainen design sekä mahdollisuus asentaa niin vaakatasoon 
kuin seisomaan pystyssä, tai vaikkapa kiinnittää helposti suoraan seinään  

 Värikoodatut portit ja kaapelit helpottavat asennusta  

 DOCSIS-5 yhteensopivat LED merkinnät tarjoavat käyttäjäystävällisen tavan 
tarkistaa toiminnan tila ja toimivat samalla apuna mahdollisien ongelmien 
syiden selvittelyssä. 

 Sallii palveluntarjoajasi päivittää automaattisesti softaa. 
 



 

  
 

Mitä pakkauksessa on? 
Avatessasi pakettia, tarkasta että se sisältää kaikki laitteet ja oheistarvikkeet, ja ettei 
niistä mikään ole vahingoittunut. 

Pakkaus sisältää tyypillisesti seuraavat tarvikkeet: 
 
 

 
 
 
Yksi Cisco DOCSIS Residential 
Gateway Kotiterminaali (DPC3825 
or EPC3825) 

 
Yksi seinään sopiva virtalähde  
TAI 

 
Yksi desktop-virtalähde 

 
Yksi Ethernet kaapeli (CAT5/RJ-
45) 

 
Yksi CD-ROM  

Jos huomaat jonkin näistä olevan vahingoittunut tai puuttuvan, käänny 
palveluntarjoajasi puoleen. 

Huom: Halutessasi yhdistää videolaitteen, set-top muuntimen, TV:n tai Digital 
Home Communications Terminaliin (DHCT) langattomaan kotiterminaaliisi 
tarvitset lisäksi signaalin jakajan sekä toisen RF-kaapelin. 



 

 

Etupaneelin kuvaus  
Kotiterminaalisisi etupaneelista löydät LED valoja jotka kertovat kuinka hyvin ja 
millä asteella kotiterminaalisi parhaillaan toimii. 

 
 

 
Model DPC3825 shown here 

 

1 POWER—palaa jatkuvasti, Langattoman Kotiterminaalin virta on 
kytkettynä  

2 DS— palaa jatkuvasti, Kotiterminaali vastaanottaa dataa kaapeliverkosta  
3 US— palaa jatkuvasti, Kotiterminaali lähettää dataa kaapeliverkkoon  
4 ONLINE— palaa jatkuvasti, Kotiterminaali on rekisteröitynyt verkkoon ja 

täydessä toiminnassa  
5 ETHERNET 1 - 4— palaa jatkuvasti, yhteen Ethernetporteista on kytketty 

laite. Tämän valon vilkkuminen tarkoittaa, että Ethernetyhteyttä käyttäen, 
siirretään dataa  

6 USB— palaa jatkuvasti, USB-porttiin on kytkettynä laite. Tämän valon 
vilkkuminen tarkoittaa, että USB-yhteyttä käyttäen siirretään dataa  

7 WIRELESS LINK— palaa jatkuvasti,  Wireless Access Point on 
toiminnassa ja Internetiin voidaan yhdistää langattomasti. Tämän valon 
vilkkuminen tarkoittaa, että langatonta yhteyttä käyttäen siirretään dataa. 
Valon sammuminen merkitsee käyttäjän katkaisseen langattoman 
yhteyden 

8 WIRELESS SETUP—valo ei pala (normaalitila), langattomia asetuksia ei 
käytetä tai hallinnoida. Tämän valon vilkkuminen tarkoittaa, että käyttäjä 
on aktivoinut asetukset uusien langattomien laitteiden tai käyttäjien 
lisäämiseksi verkkoon 

 

 

 



 

 

Takapaneelin kuvaus 
Seuraavassa esitellään komponentit jotka löytyvät  Cisco DPC3825 kotiterminaalisi 
takapaneelista. 

 

 
1 POWER—Yhdistä pakkauksessa tullut virtajohto tähän 

 VAROITUS: 
Välttääksesi laitteiden vahingoittumista käytä ainoastaan 
kaapelimodeemisi mukana tullutta virtalähdettä ja virtajohtoa. 

2 ON/OFF KATKAISIN (vain eurooppalaisissa malleissa)—Mahdollistaa laitteen 
päälle- ja poiskytkennän ilman virtajohdon irroittamista 

3 MAC ADDRESS LABEL—Kertoo Kotiterminaalin MAC osoitteen 
4 USB—Yhdistää haluttuihin laitteisiin 
5 ETHERNET—Neljä RJ-45 Ethernet porttia voidaan yhdistää PC:n tai kotiverkon 

Ethernet portteihin. 
6 CABLE—F-Liitin yhdistää modeemin kaapelitv –verkkoon. 
7 WIRELESS SETUP—Tämän katkaisijan painaminen käynistää langattomat 

asetukset, sekä mahdollistaa uusien Wireless Protected Setup (WPS) –
yhteensopivien käyttäjien lisäämisen kotiverkkoon.  



 

 

 
8 RESET— Hetkellinen painaminen (1-2 sekuntia) resetoi kaapelimodeemin. Yli 

kymmenen sekunnin yhtäjaksoinen painallus palauttaa tehdasasetukset. 

 VAROITUS: 
Älä käytä Reset –näppäintä ilman palveluntarjoajasi erillistä 
neuvoa, sillä saatat menettää valitsemasi 
kaapelimodeemiasetukset. 

 

 
 



 

 

Internetpalvelun vaatimukset 
Huolehdi että kaikki laitteet ja ohjelmistot täyttävät seuraavat vaatimukset jotta 
Kotiterminaalisi toimisi Internetissä mahdollisimman tehokkaasti,.  

Huom. Tarvitset myös aktiivisen kaapeliyhteyden sekä Internetyhteyden. 

Minimivaatimukset, PC  
 PC jossa Pentium MMX 133 prosessori tai uudempi 

 32 MB RAM 

 Internetselain 

 CD-ROM asema 

Minimivaatimukset, Macintosh 
 MAC OS 7.5 tai uudempi 

 32 MB RAM 

Vaatimukset Ethernet-yhteyteen 
 PC jossa Microsoft Windows 2000 käyttöjärjestelmä tai uudempi jossa 

asennettuna TCP/IP protokolla tai Apple Macintosh tietokone jossa asennettuna 
TCP/IP protokolla  

 Aktiivinen 10/100/1000BASE-T Ethernet network interface card (NIC) 
asennettuna 

 



 

 

Kuinka yhdistän Kotiterminaalini Internetiin? 
Voit käyttää Kotiterminaaliasi Internetyhteyden ottamiseen, sekä yhteyden 
jakamiseen muiden Internetlaitteiden kanssa. Yhden yhteyden jakamista useiden 
laitteiden välillä kutsutaan verkostoksi. 

Internetlaitteiden asentaminen ja yhdistäminen 
Halutessasi ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi ammattilaisen asentamaan 
kaiken käyttövalmiiksi. 

Yhdistäminen laitteisiin 
Seuraavassa kuvassa esitellään yksi monista verkostoitumisen mahdollisuuksista. 

 
 

 

Kotiterminaalin asennus nopean yhteyden takaamiseksi 
Seuraavilla asennustoimenpiteillä varmistat kaapelimodeemisi tulevan asenneteuksi 
oikein. 
1 Valitse sopiva ja turvallinen paikka johon asennat kaapelimodeemin. (Lähelle 

sähkörasiaa, toimivaa kaapelin liitintä sekä tietokonettasi jos käytät Internetiä). 

  VAROITUS: 

 Vammojen ja laitteiden rikkoontumisen välttämiseksi noudata ohjeita 
annetussa järjestyksessä. 

 Johdot sekä liitokset tulee aina eristää huolella sähköiskujen 
välttämiseksi. 

 Ennen kuin liität laitteita Kotiterminaaliin, huolehdi että virta on kytketty 
pois päältä. 

2 Katkaise virta tietokoneestasi ja muista verkkolaitteistasi, ja irrota ne tämän 
jälkeen virtalähteistään. 

3 Yhdistä RF kaapeli  F-liittimeen (CABLE) Kotiterminaalin takapaneelissa. 



 

 

Huom: Yhdistääksesi TV:n, DHCT:n, set-top boxin tai videolaitteen samalla 
kertaa tarvitset lisäksi signaalin jakajan. Varmista aina palveluntarjoajaltasi 
ennen jakajan käyttöä, sillä se saattaa heikentää signaalia. 

4 Yhdistä tietokoneesi Kotiterminaaliin toisella tavalla seuraavista. 
 Ethernet Yhteys: Yhdistä keltaisen Ethernet-kaapelin toinen pää 

tietokoneestasi löytyvään Ethernet porttiin ja toinen pää kaapelimodeemin 
takapaneelista löytyvään vastaavaan porttiin. (ETHERNET) 
Huom: Jos haluat asentaa useampia Ethernet-laitteita kuin portteja, tarvitset 
lisäksi moniporttisen Ethernet-kytkimen.  

 Langaton yhteys: Huolehdi siitä että langattomassa laiteessa on virta 
kytkettynä. Kun Kotiterminaalisi on toiminnassa seuraa ohjeita joita langaton 
laitteesi antaa.  

5 Viimeiseksi kytketään Kotiterminaalin virta. Yhdistä ensin virtakaapelin liitin  
Kotiterminaalin takapaneelissa (POWER).  Kytke tämän jälkeen virtalähteen 
toisen kaapelin pää sähkörasiaan. Kotiterminaali etsii automaattisesti 
laajakaistaverkon. Tähän menee yleensä n. 2-5 minuuttia. Kun Kotiterminaali on 
valmis käyttöön POWER, DS, US, sekä ONLINE LED valot etupaneelissa 
lakkaavat vilkkumasta ja jäävät palamaan jatkuvasti.  

6 Käynnistä tietokoneesi ja muut verkkolaitteet. Kotiterminaalin LINK LED valon 
pitäisi syttyä palamaan tai vilkkua. 

7 Kaapelimodeemin ollessa yhteydessä verkkoon useimpien laitteiden pitäisi 
välittömästi olla yhteydessä Internetiin  
 

 



 

 

Kuinka konfiguroin DOCSIS Kotiterminaalin? 
Kotiterminaalin konfiguroimiseksi Sinun tulee mennä WebWizard –
konfigurointisivuille. Tässä osiossa tarjotaan yksityiskohtaisia ohjeita ja toimintoja 
WebWizardin käyttöä sekä Kotiterminaalin konfigurointia varten. Löydät myös 
esimerkkejä jokaisesta WebWizard –konfigurointisivusta. Voit käyttää WebWizard –
sivuja oman Kotiterminaalisi kustomointiin tehdasasetusten käyttämisen sijaan. 

Tärkeää: WebWizard –sivut ja esimerkit tässä osiossa on tarkoitettu selvennykseksi. 
Varsinaiset sivut saattavat poiketa tässä oppaassa esitetyistä kuvista. Tässä oppaassa 
esitetyt kuvat esittävät laitteen tehdasasetuksia. 

Huom.  Elleivät verkoston konfigurointitoiminnot joita seuraavassa esitellään, ole 
Sinulle entuudestaan tuttuja, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi ennen kuin yrität 
muuttaa Kotiterminaalisi tehdasasetuksia. 
 

Ensimmäinen sisäänkirjautuminen 
Kotiterminaalin tehdasasetteinen konfiguraatio käyttää IP-osoitteena seuraavaa: 
192.168.0.1. Kun Kotiterminaali on oikein yhdistetty ja tietokone konfiguroitu, seuraa 
sisäänkirjauksessa seuraavia ohjeita kirjataksesi Kotiterminaalin hallitsevaksi. 
1 Avaa tietokoneesi Internet-selain 



 

 

2 Kirjoita osoitekenttään seuraava IP –osoite: 192.168.0.1. Status DOCSIS WAN –
samankaltainen sisäänkirjaussivu kuin kuvassa avautuu.  

 
3 Jätä Status DOCSIS WAN –sivulla käyttäjätunnus ja salasana –kohdat tyhjiksi ja 

klikkaa Log In. Kotiterminaali avaa Administration Management –sivun jolla 
voit luoda uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan. 
Nyt olet kirjautuneena sisään. 
Tärkeää: Suosittelemme luomaan uuden salasanan suojaaman verkkoasi 
Internethyökkäyksiltä jotka näyttävät päällepäin luotettavilta. 



 

 

 

 
4 Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana Administration Management –sivulla ja 

klikkaa Save Settings. Tämän jälkeen ruutuun aukeaa Setup Quick Setup –sivu.  
Tärkeää: Salasanakentän voi jättää myös tyhjäksi, mutta ellet luo itsellesi uusia 
tunnuksia ohjaudut tälle sivulle aina kun käytät Kotiterminaaliasi. Uusien 
tunnusten luomisen jälkeen sisäänkirjautuminen ohjaa Sinut suoraan Setup 
Quick Setup –sivulle. 

5 Näiden valintojen jälkeen klikkaa Save Settings asetusten tallentamiseksi tai 
Cancel Changes peruaksesi. 

 

Setup > Quick Setup 
Setup Quick Setup –sivu on ensimmäinen joka aukeaa sisäänkirjautumisen jälkeen. 
Tällä sivulla voit vaihtaa salasanan ja konfiguroida WLANin. 

Tärkeää: Tämän sivun asetukset ovat laitekohtaisia. Ellet halua, mitään muutoksia 
asetuksiin ei välttämättä tarvitse tehdä. Myös tehdasasetuksilla voi operoida 
turvallisesti verkossa. 



 

 

  

Quick Settings konfigurointi 
Käytä seuraavan taulukon kuvauksia ja ohjeita laitteesi verkkoasetusten 
konfigurointiin. Klikkaa mahdollisten muutosten jälkeen Save Settings tai Cancel 
Changes peruaksesi. 

 

Osio Kuvaus 
Change Password User Name  

Näyttää käyttäjätunnuksen joka on parhaillaan sisäänkirjautuneena 
Change Password to  
Mahdollistaa salasanan muuttamisen 
Re-Enter New Password  
Syötä uudestaan salasana. Syötä tähän sama uusi salasana kuin 
kohdassa Change Password to 



 

 

Osio Kuvaus 
WLAN Wireless Network  

Mahdollistaa langattoman verkon päälle- tai poiskytkennän. Valitse 
seuraavista: 

 Enable (päälle) 
 Disable (pois päältä) 

Wireless Network Name (SSID)  
Voit antaa langattomalle verkollesi nimen tai käyttää oletusarvona 
olevaa nimeä. Tämä on nähtävissä tietokoneessa ja muissa 
verkkolaitteissa verkon nimenä. 
Huom.  Tehdasasetuksen arvo Service Set Identifier (SSID) on 
normaalisti sama kuin CM MAC osoitteen 6 viimeistä merkkiä. CM 
MAC osoitteen löydät Kotiterminaalisi etiketistä. 
Wireless Security Mode  
Voit tehdä erilaisia turvallisuusvalintoja suojellaksesi verkkoasi. 
Valitsemalla Disable verkkosi on suojaamaton ja kaikki kantomatkan 
ulottuvissa olevat laitteet voivat liittyä siihen. 
Huom: Oletusarvona tässä kohdassa on joko WPA tai WPA2-
Personal. 
Encryption  
Voit valita suojaustason riippuen turvallisuusvalinnoista jotka teet 
Pre-Shared Key  
Tämä voi olla 8-63 merkkiä pitkä. Oletuksena on 9-merkkinen 
Kotiterminaalisi sarjanumero jonka löydät laitteen etiketistä. 
Huom: Palveluntarjoajasi saattaa antaa myös langattoman 
konfigurointikortin joka sisältää SSID:n sekä tietoja kotiverkostasi 
jotka saattavat poiketa edelläolevasta. 

 



 

 

Setup > Lan Setup 
Setup Lan Setup –sivulla voit konfiguroida kotisi Local Area Network (LAN):in 
asetuksia. Nämä asetukset sisältävät IP osoitteita jotka määrittävät LAN:in sekä sen 
kuinka osoitteet määräytyvät (automaattisesti DHCP:n kautta tai manuaalisesti) kun 
uusia laitteita lisätään verkkoon. 

Tärkeää:  Ellei IP osoitteiden määrittäminen ole Sinulle entuudestaan tuttua 
suosittelemme ettet tee näihin asetuksiin muutoksia. Väärillä muutoksilla 
Internetyhteytesi saattaa katketa.. 

Valitse Lan Setup kohta Setup Lan Setup –sivulla. 

 

Verkkoasetusten konfigurointi 
Käytä seuraavan taulukon kuvauksia ja ohjeita laitteesi verkkoasetusten 
konfigurointiin. Klikkaa mahdollisten muutosten jälkeen Save Settings tai Cancel 
Changes peruaksesi. 

 

Osio Kuvaus 
Network Setup 
(LAN) 
Gateway IP 

Local IP Address  
Perus IP osoite kotiverkossasi (LAN) Oletusarvoinen IP osoite on 
192.168.0.1. 
Subnet Mask  
Aliverkonpeite 



 

 

Osio Kuvaus 
Network Address 
Server Settings 
(DHCP) 

DHCP Server 
DHCP serverin päälle tai poiskytkentä. DHCP serveri allokoi IP 
osoitteet automaattisesti niiden liittyessä kotiverkkoosi. 

 Connected Devices Summary page 
Klikkaa Connected Devices Summary Lan Setup –sivulla.  Page. 
Connected Devices Summary avautuu. Tämä sivu on pop-up –
ikkuna joka näyttää Kotiterminaaliin liitettyjen laitteiden MAC ja 
IP osoitteet. 

 
 Pre-assigned DHCP IP Addresses page 

Klikkaa Pre-assigned DHCP IP Addresses Lan Setup –sivulta. 
Pre-assigned DHCP IP Addresses sivu avautuu. Tällä sivulla voit 
osoittaa tietokoneelle tai muulle verkkolaitteelle tietyn IP 
osoitteen DHCP:tä käyttäen. Voit käyttä vain osoitteita jotka ovat 
DHCP poolissa. 

 
Huom:  
– Add Static IP näppäimestä voit lisätä Static IP osoitteen 

pre-assigned IP addresses –listaan (ennalta määritellyt IP 
osoitteet). 

– Remove Static IP näppäin poistaa Static IP osoitteen pre-
assigned IP addresses –listalta (ennalta määritellyt IP 
osoitteet). 

Starting IP Address 
Näyttää aloittavan osoitteen jota sisäänrakennettu DHCP serveri 
käyttää antaessaan Private LAN IP osoitteita. Koska 
oletusarvoisena IP osoitteena on 192.168.0.1, tulee aloittavana IP 
osoitteena olla 192.168.0.2 tai suurempi, mutta kuitenkin 
pienempi kuin 192.168.0.253.  Oletusarvoisena aloittavana IP 
osoitteena on 192.168.0.10. 



 

 

Osio Kuvaus 
 Maximum Number of DHCP Users  

Anna käyttäjien, joille DHCP serveri voi antaa IP osoitteet 
LAN:in käyttöä varten, maksimimäärä. Luku ei voi olla suurempi 
kuin 254 miinus aloittava IP osoite jota kuvailtiin edellä. 
Client Lease Time  
Client Lease Time kertoo ajan jonka IP osoite on voimassa. 
Tietokoneesi sekä muut verkkolaitteet jotka ottavat IP osoitteensa 
DHCP:n kautta uusivat IP osoitteiden voimassaoloajat 
automaattisesti. Jos aikaa ei uusita, osoite palautuu 
vapaanaolevaksi IP osoitteeksi jonka DHCP serveri voi antaa 
edelleen uudelle laitteelle verkossasi. Oletusarvona on 60 
minuuttia kun Kotiterminaali on yhteydessä.  
LAN Static DNS (Domain Name Server) 1-3 
Tietokoneet ja muut langattomat verkkolaitteet käyttävät DNS:a 
URL:n tai nimeen perustuvan Internetsivuston julkisen IP 
osoitteen määrittämiseen. Voit tarkentaa manuaalisesti mitä DNS 
servereita verkkosi laitteet käyttävät syöttämällä servereiden IP 
osoitteet näihin tekstikenttiin. Muussa tapauksessa 
Kotiterminaali lähettää automaattisesti DNCS serverin 
informaation palveluntarjoajallesi. Kentät ovat oletusarvoisesti 
tyhjiä.  

Time Settings Time Zone 
Valitse oma aikavyöhykkeesi. Jos sijaintipaikassasi on käytössä 
kesäaika, valitse Automatically adjust clock for daylight saving 
time. 

 

Setup > DDNS 
DDNS tuottaa Gatewayn (jossa saatta olla IP-osoite vaihtunut) Host nimellä tai URL 
osoitteen jonka selvitetään standardi DNS kyselyllä verkon välityksellä. DDNS on 
hyödyllinen kun työskentelet omalla WWW-sivulla, FTP-serverillä tai muulla 
verkon takana olevalla laitteella. Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, on sinun 
allekirjoitettava DDNS servisesopimus. 

Valitse DDNS valikko, ja avaa Setup DDNS sivu. 

 

 

 



 

 

 

Osio Kuvaus 
DDNS 
Service 

Disabling DDNS (Factory Default Settings) 

Kytkeäksesi DDNS:n pois päältä, valitse pudotusvalikosta Disabled ja klikkaa 
Save Settings. 

 
Enabling DDNS 
Huom: DDNS:n käyttöä varten Sinun tulee ensin luoda tili ja URL  osoitteessa 
www.DynDNS.org. DDNS ei toimi ilman voimassaolevaa tiliä. 
DDNS tilin perustamista varten avaa Internetselaimesi ja syötä osoitekenttään 
www.DynDNS.org . Seuraa tämän jälkeen sivulla olevia ohjeita. 
Seuraavassa ohjeita DDNS:n päällekytkemiseen. 
1 Valitse www.DynDNS.org  DDNS serveriksi  

 
2 Konfiguroi seuraavat kentät: 

 Käyttäjätunnus 
 Salasana 
 Käytttäjän nimi 

3 Klikkaa Save Settings. Tässä vaiheessa laite tiedottaa DDNS palvelulle 
nykyisen WAN (Internet) IP osoitteesi aina osoitteen muuttuessa. 
Tärkeää: Ikkunan kohdassa Status on nyt nähtävissä DDNS palvelun 
yhteyden tila. 

 



 

 

Langattomat asetukset 
Tässä osassa käsitellään Wireless –sivuilla olevia eri vaihtoehtoja joilla voit määrittää 
WAP asetukset käyttöösi parhaiten sopiviksi. 
 

Wireless > Basic Settings 
Voit olla vapaasti yhteydessä Internetiin ilman kaapeleita ja johtoja mistä tahansa 
signaalin kantomatkalta asettamalla Kotiterminaalisi langattoman toiminnon päälle. 
Valitse Basic Settings avataksesi Wireless Basic Settings –sivun.  

Wireless Basic Settings –sivulla voit thedä valintoja langatonta verkkoa ja muita 
perusasetuksia koskien. 

 Wireless Network: Langaton verkko, päälle- ja poiskytkentä   

 Wireless Configuration: Langaton konfiguraatio, manuaaliset tai Wi-Fi –suojatut 
asetukset  

 Network Mode, verkkoasetukset 

 Radiotaajuus 

 Kanavan kaistanleveys 

 Standardi kanava 

 Wireless Network Name (SSID), langattoman verkon nimi 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) 
Valitessasi asetukseksesi Wi-Fi Protected Setup, useat asetukset esikonfiguroidaan 
uudelleen. WPS tarjoaa yksinkertaistettuja asetuksia jotka sallivat Sinun liittää 
helposti uusia WPA laitteita verkkoosi. 

Tärkeää: Käyttäessäsi WPS:ia, järjestelmä ei tue WEP:ä. Halutessasi käyddää WEP 
salausta, WPS tulee kytkeä pois päältä valitsemalla kohdasta Wireless Configuration  
Manual. 

Huom:  WPS on asetuksissa oletusarvona. 



 

 

Wireless Configuration Wi-Fi Protected Setup Esimerkki 

 

Wireless Configuration Wi-Fi Protected Setup –sivun kuvaus 
Käytä seuraavan taulukon kuvauksia ja ohjeita laitteesi Wi-Fi asetusten 
konfigurointiin. Klikkaa mahdollisten muutosten jälkeen Save Settings tai Cancel 
Changes peruaksesi. 

 

Osio Kuvaus   
Basic Settings Langattoman verkon päälle- (Enable) tai poiskytkentä (Disable) 

Wi-Fi Protected Setup Configuration 
Wi-Fi Protected Setup –toiminto luo automaattisesti salatun, suojatun 
verkon. Jotta voisit käyttää Wi-Fi Protected Setupia, tulee Sinulla olla 
ainakin yksi toimintoa tukeva laite verkossasi. Wi-Fi Protected Setup 
laitteiden konfiguroinnin jälkeen voit manuaalisesti konfiguroida 
muutkin laitteet. 
WPS Push Button Setup (Vaihtoehto 1)  
Paina Wi-Fi Protected Setup näppäintä Basic Wireless Settings –
sivulla tai paina näppäintä Kotiterminaalisi takapaneelissa 
rekisteröidäksesi langattoman laitteen Kotiterminaaliin. Paina Wi-Fi 
Protected Setup näppäintä samanaikaisesti sekä Kotiterminaalissa 
että laitteessa jonka haluat rekisteröidä. Yhteys muodostuu 
automaattisesti.  



 

 

Osio Kuvaus   
WPS Setup Wi-Fi Adapterin PIN numeroa käyttäen (Vaihtoehto 2)  
Tämä on turvallisin tapa rekisteröidä langaton laite Kotiterminaaliin. 
Tarvitset Wi-Fi Protected Setup PIN numeron. Voit tämän jälkeen 
yhdistää laitteen Kotiterminaaliin.  
WPS Setup Gateway PIN numeroa käyttäen (Vaihtoehto 3)  
Huomioi Kotiterminaalin Wi-Fi Protected Setup PIN numero joka on 
nähtävissä Wi-Fi Protect Setup –sivulla. Klikkaa Register näppäintä 
ja Microsoft Vistaa tai mitä Wi-Fi Protected Setup client apuohjelmaa 
käyttäen anna Kotiterminaalin PIN numero laitteeseen rekisteröinnin 
suorittamiseksi.  

Wireless Configuration Manual Page Esimerkki 

 

Wireless Basic Settings –sivun kuvaus 
Käytä seuraavan taulukon kuvauksia ja ohjeita laitteesi langattomien asetusten 
konfigurointiin. Klikkaa mahdollisten muutosten jälkeen Save Settings tai Cancel 
Changes peruaksesi. 

 



 

 

 

Section Field Description  
Basic Settings Wireless Network 

Langattoman verkon päälle- (Enable) tai poiskytkentä (Disable) 
Wireless Configuration 
Oletusarvona on WPS.  
Valitse Manual halutessasi säätää verkkosi asetukset manuaalisesti. 

Network Mode  
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: 
G ainoastaan, B/G molemmat, B/G/N sekoitettu (oletusarvona) 
Tärkeää: B/G/N sekoitettu verkkomoodia ei voi valita jos valittuna on TKIP 
authentication only. 

Radio Band  
Valitse Enabled 2.4GHz (oletusarvona) tai Enabled 5GHz 
Huom: Kaikki mallit eivät välttämättä tue 5GHz radio band:a.  

Channel Width 
Valitse Standard - 20 MHz Channel tai Wide 40 MHz Channel 

Standard Channel  
Valitse pudotusvalikosta verkkoasetuksiasi vastaava kanava. Kaikki laitteet 
verkossasi tulee asettaa samalle kanavalle. Voit valita myös Auto 
(oletusarvona) kanavien automaattista valintaa varten.  

Wireless Network Name (SSID) 
SSID on langattoman verkkosi nimi. SSID käyttää langatonta teknologiaa 
identifioidakseen Sinun verkkosi muista alueen langattomista verkoista. SSID 
voi olla jopa 32 merkkiä pitkä. Oletuksena on tyypillisesti viimeiset 6 merkkiä 
Kotiterminaalisi CM MAC osoitteesta jonka löydät laitteesi etiketistä. 
SSID on ainutlaatuinen eikä sitä tarvitse vaihtaa ellet erikseen halua. 
Palveluntarjoajasi saattaa kuitenkin antaa ehdottaa Sinulle asetuksia jotka 
vaativat erilaisen SSID:n. 
BSSID 
Langattoman verkkosi Basic Service Set Identifier (BSSID) joka on tyypillisesti 
langattoman verkon  lähteen MAC osoite.  
Huom. Tämä MAC osoite ei välttämättä ole sama kuin edellisessä tarvittu CM 
MAC osoite. 
Broadcast SSID 
Kun tässä ruudussa on rasti (oletusarvona), Kotiterminaali kertoo muille 
verkkolaitteille olevansa toiminnassa. Tällöin nämä laitteet voivat 
automaattisesti havaita toimivan verkon. 
Jos haluat kätkeä verkkosi muilta langattomilta käyttäjiltä, poista rasti tästä 
ruudusta. Jos kätket verkkosi, Sinun pitää konfiguroida kaikki verkkoon 
liitettävät laitteet manuaalisesti.  
Tärkeää: Enable –kohta ei ole tällähetkellä käytössä joten tämän ruudun 
rastittaminen ei vaikuta Kotiterminaalin toimintaan. 

 



 

 

Wireless > Wireless Security – Langaton turvallisuus 
Valitsemalla langattoman turvallisuuden (wireless security mode) autat 
parantamaan verkkosi turvallisuutta. Valitsemalla Disable verkkosi on suojaamaton 
ja kaikki sen kantoalueella olevat langattomat laitteet voivat liittyä siihen. 
  

Jotta ei-toivotut käyttäjät eivät voisi liittyä verkkoosi, voit säätää turvallisuuteen 
liittyviä asetuksia (suojauksen tasoa, salasanoja jne) Wireless Security –sivulla. 

Valitse Wireless Security avataksesi Wireless Security –sivu. Seuraavassa taulukossa 
on esimerkkejä sivusta sekä turvallisuusvaihtoehdoista. 



 

 

Wireless Security Page Description 
Käytä seuraavan taulukon kuvauksia ja ohjeita laitteesi langattomien 
turvallisuusasetusten konfigurointiin. Klikkaa mahdollisten muutosten jälkeen Save 
Settings tai Cancel Changes peruaksesi. 

Osio Kuvaus   
Wireless 
Security 

Wireless Security Mode 
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: 
WEP 
Wired Equivalent Privacy (WEP) turvamoodi määritellään alkuperäisen IEEE 802.11 
standardin mukaan. Tätä moodia ei kuitenkaan enää suositella sen heikon suojan takia. 
Käyttäjiä suositellaan käyttämään joko WPA-Personal:ia tai WPA2-Personal:ia sen sijaan. 

 
Field Descriptions 

 Encryption. Valitse WEP -salauksen taso, 40 / 64 bittiä (10 hex lukua) tai 104 / 128 bittiä 
(26 hex lukua). 

 Wireless Passphrase. Langattoman turvallisuuden asetusten loppuunsaattamiseksi Sinun 
tulee valita tunnusfraasi jonka muistat helposti, mutta mikä muiden on vaikea arvata. 
Liittäessäsi uusia laitteita tähän verkkoon saatat joutua syöttämään tämän tunnusfraasin 
uuden verkkolaitteen asetuksissa. Parantaaksesi verkkosi turvallisuutta, älä kerro tätä 
tunnusfraasia ulkopuolisille käyttäjille. Luo tunnusfraasi syöttämällä tekstikenttään 
kirjaimia ja/tai numeroita 4-24merkin verran. Klikkaa seuraavaksi Generate tunnusfraasin 
luomiseksi.  

 Key 1-4. Halutessasi kirjoittaa manuaalisesti WEP tunnukset, täytä kentät. Jokainen WEP 
tunnus voi muodostua kirjaimista A-F sekä numeroista 0-9. Tunnuksen tulee olla 10 
merkkiä pitkä jos salauksen taso 40/64-bittinen tai 26 merkkiä  104/128-bittisessä 
salauksessa. 

 TX Key.   Vlitse TX Avain 1 – 4. Avaimella salaat datasi. Vain yhtä avainta voidaan käyttä 
kerrallaan . Valitse yksi avain WEP-salaukseen. Käytä valittua TX avainta määritellessäsi 
langattomia käyttäjiä. 



 

 

Osio Kuvaus   
 WPA 

Security for Personal Networks – WPA or WPA2 Personal Modes 
Wi-Fi Protected Access (WPA) on turvallisempaa langatonta teknologiaa kuin WEP. WPA:a 
voidaan käyttää niin yritysohjelmistojen (Enterprise) kuin kotiverkkojen (Personal) 
langattomissa yhteyksissä. Suosittelemme painokkaasti että asetat kotiverkkosi turvamoodiksi 
joko WPA-Personal tai WPA2-Personal, riippuen siitä kumpaa tietokoneesi sekä muiden 
verkkolaitteidesti langattomat adapterit tukevat 
WPA-Personal (alias WPA-PSK tai WPA-Pre-Shared Key), tarjoaa turvallisemman langattoman 
verkon kuin WEP. WPA-Personal käyttää  TKIP:a käyttäjän autentikointiin ja WEP:ä 
vahvempaa salausta. 
WPA2-Personal (alias WPA2-PSK tai WPA2-Pre-Shared Key) tarjoaa kaikkein turvallisimman 
standardeihin perustuvan langattoman verkon käytön. Datansiirrossa WPA2-Personal käyttää 
AES:a (Advanced Encryption Standard. 
Huom: Kaikki langattomat adapterit eivät tue WPA2. Useimmat laitteet tukevat kuitenkin 
WPA:a. Käytätpä sitten kumpaa suojamoodia tahansa, huolehdi siitä että tunnusfraasi on 
riittävän ”vahva”. Tunnusfraasia voidaan pitää vahvana sen ollessa ainakin 21 merkkiä pitkä ja 
koostuessa satunnaisesti valituista merkeistä.  
Valitse yksi seuraavista: 

 WPA-Personal 
 WPA2-Personal 
 WPA tai WPA2-Personal 

 
Field Descriptions 

 Encryption. Salauksen oletusarvona on TKIP+AES. 
 Pre-Shared Key. Syötä tunnus joka sisältää 8-83 merkkiä.  
 Key Renewal. Syötä tähän tunnuksen uusimisaikaväli, joka ohjeistaa laitetta uusimaan 

salausavaimen tietyin väliajoin. Oletusarvona on 3600 sekuntia. 



 

 

Osio Kuvaus   
 Security for Enterprise Networks - WPA-Enterprise Modes 

Tämä vaihtoehto käyttää WPA:a yhteistyössä RADIUS serverin kanssa käyttäjän 
tunnistamiseksi. (Tätä tulee käyttää ainoastaan kun RADIUS serveri on yhdistetty laitteeseen)  
Valitse yksi seuraavista: 

 WPA-Enterprise 
 WPA2-Enterprise 
 WPA or WPA2-Enterprise 

 
Field Descriptions 

 Encryption. Oletusarvona TKIP+AES. 
 RADIUS Server. Täytä tähän RADIUS serverin IP osoite.  
 RADIUS Port. Täytä tähän RADIUS serverin käyttämä porttinumero. Oletusarvona on 

1812.  
 Shared Key. Syötä avain jota laite ja RADIUS serveri käyttävät.  
 Key Renewal. Syötä tähän tunnuksen uusimisaikaväli, joka ohjeistaa laitetta uusimaan 

salausavaimen tietyin väliajoin. Oletusarvona on 3600 sekuntia  



 

 

Configure Security 

Security > Firewall - Palomuuri 
Kehittynyt palomuuriteknologia havaitsee hakkerit sekä suojaa kotiverkkkoasi 
luvattomalta käytöltä. Tällä sivulla voit konfiguroida palomuuria jotta palomuurisi 
suodattaa ei-toivottua liikennettä Kotiterminaalisi paikallisverkossa. 

Valitse Firewall avataksesi Security Firewall –sivu. 

 
Käytä seuraavan taulukon kuvauksia ja ohjeita laitteesi palomuurin asetusten 
konfigurointiin. Klikkaa mahdollisten muutosten jälkeen Save Settings tai Cancel 
Changes peruaksesi. 

 

Osio Kuvaus   
Firewall SPI Firewall Protection  

SPI Firewall Protection suojaa Denial of Service (DoS) hyökkäyksiltä. DoS 
hyökkäykset eivät yritä varastaa dataa tai muuten vahingoittaa tietokonettasi mutta 
ne ylikuormittavat Internetyhteyttä joka lakkaa tällöin toimimasta.  
Valitse seuraavista: 

 Päällekytkentä Enable (oletusarvona) 
 Poiskytkentä Disable 



 

 

Osio Kuvaus   
Filters Filter Proxy 

Aktivoi/passivoi suotimen.  Mikäli paikallisella käyttäjällä on pääsy WAN- 
palvelimelle hän voi kiertää sisältösuotimen ja päästä sivuille johon laite on estänyt 
pääsyn.  Jos valitset Filter Proxy ominaisuuden, voit estää pääsyn mihin tahansa 
WAN-palvelimelle. 
Block Pop-Up Windows  
Popup-ikkunoiden päälle- ja poiskytkentä. Jotkut useinkäytetyistä ohjelmistoista 
käyttävät popup-ikkunoita osana ohjelmistoa. Jos kytket popup-ikkunat pois 
päältä, se saattaa häiritä joidenkin tällaisten ohjelmisojen käyttöä.  
Block Web Page Cookies 
Cookie Block:in päälle- ja poiskytkentä. Tämä toiminto suodattaa pyytämättömien 
cookies:ien jakamisen Internetistä oman yksityisen verkkosi laitteisiin. Cookies:it 
ovat tiedostoja jotka sisältävät henkilökohtaista informaatiota sekä Internetin 
käyttötottumuksiin liittyvää dataa. 
Block Java and ActiveX Scripts 
Java sovellusten ja ActiveX scriptien päälle- ja poiskytkentä. Tämä toiminto auttaa 
Sinua suojelemaan kotiverkkoosi kuuluvia laitteita vihamielisiltä Java sovelluksilta 
joita Internetistä saatetaan lähettää. Nämä sovellukset käynnistyvät automaattisesti 
tietokoneen ottaessa ne vastaan. 
Java on websivujen ohjelmointikieli. Jos valitset Filter Java Applets –toimintoa, et 
ehkä saa tällä ohjelmointikielellä luotuja sivustoja auki.  
Tämä toiminto auttaa Sinua suojelemaan kotiverkkoosi kuuluvia laitteita myös 
ActiveX sovelluksilta joita Internetistä saatetaan lähettää. Nämä sovellukset 
käynnistyvät automaattisesti tietokoneen ottaessa ne vastaan. 
Block fragmented IP packets 
Osittaisten IP pakettien päälle- ja poiskytkentä. Tämä toiminto auttaa Sinua 
suojelemaan kotiverkkoasi Internetpohjaisilta huoltokielloilta. 
Block Port Scan Detection 
Internetpohjaisten porttiskannausten salliminen/kieltäminen. Tämä toiminto auttaa 
Sinua sallimaan tai estämään Kotiterminaalisi vastaaminen Internetpohjaisiin 
porttiskannauksiin. Tarkoituksena on suojella kotiverkkoa hakkereilta jotka etsivät 
luvatonta pääsyä verkkoon etsimällä Kotiterminaalistasi vaapaita IP portteja. 
Block IP Flood Detection (Oletusarvoisesti valittu) 
Blokkaa vihamieliset laitteistot jotka yrittävät hukuttaa laitteet tai verkot laittomiin 
mainoksiin ja lähetyksiin.  

Block WAN 
Requests 

Block Anonymous Internet Requests (checked – factory default) 
Kytke tämä toiminto päälle halutessasi pitää verkkosi muiden Internetin käyttäjien 
näkymättömissä. Toiminto kätkee myös verkkosi portit. Yhdessä tämä tekee 
verkkosi luvattoman käytön ulkopuolisille paljon vaikeammaksi.  

 



 

 

Control Access to the Gateway 

Access Restrictions > IP Address Filtering – IP osoitteiden suodatus 
Käytä Access Restrictions IP Filtering –sivua konfiguroidaksesi IP osoite 
suodattimet. Nämä suodattimet estävät useilta IP osoitteilta pääsyn Internetiin. 

Huom: Elleivät tässä esitellyt pitkälle viedyt turvallisuusasetukset ole Sinulle 
ennestään tuttuja ole yhteydessä palveluntarjoaajasi ennen kuin yrität muuttaa 
Kotiterminaalisi oletusarvoisia asetuksia.  

Valitse IP Address Filtering avataksesi Access Restrictions IP Address Filtering –
sivu. page. Klikkaa valintojesi jälkeen Save Settings tai Cancel Changes peruaksesi. 

 

 
 

Access Restrictions > MAC Address Filtering – MAC Osoitesuodatus 
Käytä Access Restrictions MAC Address Filtering –sivua MAC osoitesuodattimen 
konfigurointiin. Nämä suodattimet mahdollistavat Sinun sallia tai evätä useilta 
MAC osoitteilta pääsyn Internetiin MAC osoitteen perusteella.  

Huom: Elleivät tässä esitellyt pitkälle viedyt turvallisuusasetukset ole Sinulle 
ennestään tuttuja ole yhteydessä palveluntarjoaajasi ennen kuin yrität muuttaa 
Kotiterminaalisi oletusarvoisia asetuksia.  

Valitse IP Address Filtering avataksesi Access Restrictions IP Address Filtering –
sivu. page. Klikkaa valintojesi jälkeen Save Settings tai Cancel Changes peruaksesi. 



 

 

Valitse MAC Address Filtering avataksesi Access Restrictions MAC Address 
Filtering –sivu.  

 
Block/Pass –pudotusvalikko mahdollistaa Sinua eväämään tai sallimaan tiettyjen 
MAC osoitteiden pääsyn Internetiin. Seuraavassa taulukossa on kerrottu lisää 
Block/Pass –pudotusvalikon käytöstä. Klikkaa valintojesi jälkeen Save Settings tai 
Cancel Changes peruaksesi. 

Osio Kuvaus 
MAC Filtering Block Listed (Oletusarvona) 

Valitse Block Listed kieltääksesi tiettyjä laitteita 
pääsemästä Internetiin MAC osoitteiden perusteella. 
Kaikki muut MAC osoitteet saavat tällöin yhteyden 
Internetiin.  

Pass Listed 
Valitse Pass Listed salliaksesi Internetyhteyden käytön 
MAC osoitteiden perusteella ainoastaan tietyille 
laitteille. Kaikilta niiltä MAC osoitteilta jotka eivät ole 
listassa evätään tällöin yhteyden käyttö.   

Function Keys 
Seuraavat toimintopainikkeet löytyvät Advanced Settings - MAC Address Filtering –
sivulta. 

Toimintopainike Toiminnon kuvaus 
Apply Tallentaa arvot jotka olet syöttänyt tekstikenttiin 

sulkematta sivua.  

Add MAC Address Tallentaa syötetyn MAC osoitteen tekstikenttään. 

Remove MAC Address Poistaa valitun MAC osoitteen. 

Clear All Poistaa kaikki määritellyt MAC osoitteet.  

 
 

 





 

  
 
 

Kotiterminaalin hallinnointi 

Administration > Management 
Administration Management –sivulla voit hallinnoida verkkoon pääsyä ja sen 
turvallisuutta. Valitse Management avataksesi Administration Management –sivu. 

Tärkeää: Seuraava sivu näkyy kun DHCP (oletusarvona) on asetettu Connection 
Mode -asetukselle. Sivua, joka näyttää onko Static IP valittuna tarkastellaan 
myöhemmin tässä osoiossa. 

 

Administration Management –sivun kunvaus  
Käytä seuraavan taulukon kuvauksia ja ohjeita laitteesi hallinnollisten asetusten 
konfigurointiin DHCP:n tai Static IP:n ollessa valittuna. Klikkaa mahdollisten 
muutosten jälkeen Save Settings tai Cancel Changes peruaksesi. 

 



 

  
 
 

Osio Kuvaus 
Gateway Setup 
(WAN) 
Internet Connection 
Type 
 
 
 
 
 
 

Connection Mode Nämä asetukset määrittävät kuinka WAN (tai 
Kotiterminaali ollessaan yhteydessä Internetiin)ottaa IP 
osoitteensa. 
DHCP (oletusarvona) 
Mahdollistaa yleisen IP osoitteen automaattisen käyttöönoton. 

 
Static IP 
Vahvistaa WAN IP osoitteen ja vastaavan serverin informaation 
joko staattiseksi tai ennalta määritellyiksi arvoiksi jotka ovat 
käytössä aina Kotiterminaalin ollessa yhteydessä. 

 
 



 

  
 
 

Osio Kuvaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTU 
 
 
 
Gateway Access 
Local Access 

Internet IP Address 
Syötä tähän Kotiterminaalisi IP osoite (kuten se on nähtävillä 
Internetissä) 
Subnet Mask 
Syötä tähän Kotiterminaalisi aliverkon peite (kuten se on 
nähtävillä Internetissä sekä palveluntarjoajallasi) 
Default Gateway 
Syötä tähän palveluntarjoajasi serverin oletusterminaali 
Primary DNS 
Syötä tähän nimipavelimen esisijainen IP-osoite 
Tämä on pakollinen kenttä. 
Secondary DNS 
Syötä tähän nimipalvelimen toissijainen IP-osoite. 
Tätä ei ole pakolinen kenttä. 
 
MTU size 
MTU on yhtä kuin Maximum Transmission Unit. MTU koolla 
tarkoitetaan suurinta sallittua lähetyksen kokoa. Oletusarvo = 0 
(1500 bytes) 
 
Current User Name 
Identifioi parhaillaan sisäänkirjautuneena olevan käyttäjän 
Change Current User Name to 
Tässä kentässä voit muuttaa käyttäjänimesi. Jos haluat vaihtaa 
nimen, kirjoita tähän uusi nimi, jonka jälkeen klikkaa Save 
Settings.  
Huom. Kenttä on oletusarvona tyhjä. 
Change Password to 
Tässä kentässä voit muuttaa salasanasi. Jos haluat vaihtaa 
salasanan, kirjoita tähän uusi salasana, jonka jälkeen klikkaa Save 
Settings. 
Huom. Kenttä on oletusarvona tyhjä. 
Re-Enter New Password 
Uuden salasanan vahvistus. Syötä kenttään uusi salasana 
täsmälleen samalla tavalla kuin edelliseen Change Password to -
kenttään. Salasanan vahvistuksen jälkeen klikkaa Save Settings. 



 

  
 
 

Osio Kuvaus 
Remote Access Remote Management  

Mahdollistaa etähallinnan päälle- ja poiskytkennän. 
Kotiterminaalin asetuksia on mahdollista hallinnoida Internetin 
kautta silloinkin kun olet poissa kotoa. Salliaksesi etähallinnan, 
valitse Enable. Muussa tapauksessa pidä oletusarvoinen Disable. 
Etähallintaan tarvitaan HTTP protokollaa. Hallinnoidaksesi 
laitetta etänä kirjoita Internetselaimesi osoitekenttään 
https://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 (x:t ovat yhtä kuin laitteen julkinen 
IP osoite, 8080 tarkoittaa kyseistä portinnumeroa)  
Management Port 
Ilmoita sen portin numero jonka haluat pitää avoimena 
etäyhteyttä varten. Oletusarvona on 8080. Aina kun otat 
etäyhteyden, Sinun tulee käyttää tätä porttia. 

UPnP UPnP 
Universal Plug and Play (UPnP) sallii Windows XP:n sekä Vista:n 
konfiguroida Kotiterminaalin automaattisesti useille 
Internetsovelluksille kuten peleille ja videokonferensseille. 
Halutessasi käyttää UPnP:tä, säilytä oletusarvoinen Enable. 
Muussa tapauksessa valitse Disable. 

IGMP IGMP Proxy 
IGMP :llä luodaan jäsenyys multicast sovelluksiin. Esimerkiksi 
sinulla voi olla IPTV- set-top samassa paikallisessa verkossa. Tässä 
Set-Topissa on samanaikaisesti eri video stream käytössä, joten 
sinun tulee käyttää IGMP ominaisuutta reititimessä. 
IGMP reititys on järjestelmä joka parantaa multicast-toimintaa 
LAN-asiakailla. Mikäli asiakas tukee tätä optiota, valitse 
oletukseksi Enable, muutoin Disable. 
 

 
 
 

 


