Centralizirano upravljanje WiFi omrežja z usmerjevalnikom Vigor 2925 (Central AP Management)
Dual WAN usmerjevalnik Draytek Vigor 2925 se lahko pohvali s kopico novosti (v primerjavi s predhodnimi
verzijami iz serije 2920), ki jih bodo veseli številni uporabniki. Kot najbolj opazne in uporabne bi lahko našteli:
Dashboard – upravljalsko okno za kompleksen pregled delovanja lokalnega omrežja iz ene točke
5 x gigabit LAN (prej 4x)
2 x gigabit WAN (prej 1 x gigabit)
iskanje in upravljanje drugih naprav Vigor
SSL VPN
LAN WEB portal
USB termometer z email alarmi ob prekoračitvi nastavljenih vrednosti
centralni VPN management
centralni nadzor nad dostopnimi točkami Vigor AP 800 in Vigor AP 900
V tem dokumentu bi vam radi prikazali, kako lahko neverjetno hitro postavite centralizirano upravljano
brezžično WiFi omrežje z večjim stevilom dostopnih točk, brez potrebne po ročnem nastavljanju vsake
posamezne enote. Za test je bila uporabljena verzija strojne programske opreme (firmware) je bila 3.7.4.1
(ftp://ftp.draytek.com/Vigor2925/Firmware/v3.7.4.1/)

Prikaz delovanja

Nastavitve sistema
V Vigorje iz serije 2925 so dodali novo možnost imenovano „Central AP Management“, s pomočjo katere
lahko centralno nadziramo in nastavljamo večje število dostopnih točk Draytek Vigor AP800 in AP900.

Slika: Opcije, ki so na volju v sklopu centralnega nadzora AP

Status - pregled stanja
WLAN Profile – nastavljanje WLAN profilov in konfiguriranje AP s temi profili
AP Maintaince – vzdrževanje, shranjevanje konfiguracije, nadgradnja firmware-a
Traffic Graph – graf prometa na posameni točki
Rogue AP Detection – iskanje drugih dosegljivih dostopnih točk
Load Balance – razporejanje posameznih odjemalcev na različne dostopne točke
Function Support list – spisek podprtih lastnosti pri posameznih modelih DT

Status
Kot je vidno na sliki, sta v lokalnem omrežju priključeni dve dostopni točka Draytek Vigor AP800. Prikazani
so osnovni podatki o stanju omrežja.
S klikom na IP naslov se odpre spletni vmesnik posamezne dostopne točke.

S klikom na gumb Account se prikaže pojavno okno, v katerega se vnese geslo za administratorski dostop
do dostopne točke. To geslo si Vigor zapomni in se periodično povezuje na AP ter preverja stanje
posamezne točke (ali je dosegljiva, količina prometa, število odjemalcev,...).

WLAN profile
Vigor 2925 omogoča oblikovanje do 5 različnih profilov, v katere lahko dodamo posamezne dostopne točke.
Na sliki sta vidna 2 profila.

S pomočjo čarovnika se v nekaj korakih nastavi lastnosti brezžičnega omrežja, ki jih potem usmerjevalnik (po
kliku na opcijo „Apply to device“) „zapiše“ v posamezne dostopne točke v sistemu.

Slika: 1. korak v nastavitvi profila (administratorsko geslo, način delovanja)

Slika: 2. korak nastavitev 2,4GHz (imena omrežij, šifriranje, gesla, MAC kontrola )

Slika: 3. korak nastavitev 5GHz (imena omrežij, šifriranje, gesla, MAC kontrola)
Kliknete samo še gumb Finish in postopek vnosa podatkov je končan. Profil je nastavljen, potrebno pa je
določiti, kateri točki se pošlje posamezni profil.

AP Maintance
V vzdrževalnem delu so na voljo funkcije:
Config Backup -> shranjevanje obstoječe konfiguracije v datoteko
Config restore -> uporaba shranjene konfiguracije na točki
Firmware upgrade -> nadgradnja programske opreme dostopne točke
Remote Reboot -> ponovni zagon točke
Operacije se lahko izvede na eni ali na več točkah.

Rogue AP Detection
Na voljo je tudi spisek drugih dostopnih točk, ki jih zazna naša dostopna točka v območju svojega dometa.
Točki AP 800 in AP 900 morata biti nadgrajeni vsaj na firmware 1.1.1

Traffic Graph
Na tem delu je mogoče videti graf prometa na posamezni točki za obdobje zadnji 24 ur ali zadnjih 7 dni . Ta
funkcija dela v kombinaciji s funkcijo External Devices in je vgrajena tudi v starejše serije vigorjev (2920,
3200).

Slika: Primer grafa prometa

Load Balance
S pomočjo te lastnosti lahko bolj enakomerno razporejamo odjemalce (kliente) po različnih DT. Določimo
lahko maksimalno število odjemalcev, ki so lahko hkrati povezani na eno točko. Število hkratnih uporabnikov
se lahko določi številčno (v primeru na sliki max. 5 uporabnikov / točko).
Dodatno lahko implementiramo tudi drugo možnost nastavitve - „by traffic“. Pri tej se omejitev vključi ko
uporabniki dosežejo določeno količino prometa (primer na sliki - UL 256K /).
V primeru da imamo na posamezni točki preveč uporabnikov se lahko odklopi tiste ki:
imajo slab signal
dosežejo „timeout“ oz. niso bili aktivni določen čas (By idle time)

Slika nastavitev load Balance

Function Support List
Ker gre za novo lastnost dostopnih točk Draytek, je na voljo tudi spisek funkcij, ki je že podprt na
posameznih modelih dostopnih točk. Spisek je prilagojen za zadnje verzije firmware-ov.

