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1 Aan de slag

AirPort biedt de eenvoudigste manier om vanaf elke plek 
thuis, op school of op kantoor verbinding met een draadloos 
netwerk of het internet te maken.

AirPort is gebaseerd op de nieuwste 802.11n-conceptspecificatie van het IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) en biedt snelle en betrouwbare 
draadloze netwerkvoorzieningen voor thuis, op school of op kleine kantoren.
De gegevenssnelheid van 802.11n is tot vijf keer zo hoog als die van de 802.11g-norm
en het bereik is ruim twee keer zo groot.

Het nieuwe AirPort Extreme-basisstation en de nieuwe Time Capsule zijn gebaseerd 
op de zogenaamde 'simultaneous dual-band-technologie' (gelijktijdige dubbele 
frequentie), wat wil zeggen dat deze apparaten tegelijkertijd in het 2,4-GHz of het 
5-GHz spectrum kunnen worden gebruikt. En doordat ze volledig compatibel zijn met 
oudere technologieën, kunnen Macs en pc's met een draadloze kaart die voldoet aan 
de 802.11a-, 802.11b- of de 802.11g-specificatie of aan een IEEE 802.11n-conceptspecificatie 
verbinding maken met een draadloos AirPort-netwerk. Het AirPort Extreme-basisstation 
en de Time Capsule werken bovendien moeiteloos samen met de AirPort Express, 
zodat u onder andere draadloos muziek kunt streamen. Het AirPort Extreme-
basisstation en de Time Capsule hebben drie extra 10/100/1000 Base-T Gigabit 
Ethernet-poorten, zodat u geen andere router aan uw netwerk hoeft toe te voegen.

U kunt het AirPort Extreme-basisstation, de AirPort Express of de Time Capsule 
configureren met behulp van AirPort-configuratieprogramma, het gebruiksvriendelijke 
configuratie- en beheerprogramma van Apple. Alle instellingen zijn in één programma 
beschikbaar. Bovendien kunt u eenvoudiger meerdere draadloze apparaten van Apple 
beheren, doordat het programma beschikt over diverse voorzieningen voor het 
bewaken van clients en het bijhouden van logbestanden.
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Als u werkt met AirPort-configuratieprogramma versie 5.4 of hoger, kunt u een 
gastnetwerk opzetten in zowel de 2,4-GHz als de 5-GHz frequentieband, zodat 
gastgebruikers via uw AirPort-netwerk verbinding met het internet kunnen maken 
terwijl uw privaat netwerk onverminderd beveiligd is. U kunt ook gastaccounts 
aanmaken om gebruikers tijdelijk toegang tot uw netwerk te geven. Deze accounts 
verlopen automatisch na een bepaalde tijd, zodat u uw netwerkwachtwoord niet meer 
aan tijdelijke gebruikers hoeft prijs te geven. Ook kunt u accounts instellen die slechts 
een beperkte tijd toegang hebben. Dit is bijvoorbeeld handig voor ouders om toezicht 
op het internetgebruik van hun kinderen te houden. AirPort-configuratieprogramma 
ondersteunt IPv6 en Bonjour, zodat u via de WAN-poort (Wide Area Network) kenbaar 
kunt maken dat er netwerkvoorzieningen, zoals een gedeelde printer of harde schijf, 
beschikbaar zijn.

Opmerking: wanneer de voorzieningen die in dit document worden beschreven van 
toepassing zijn op het AirPort Extreme-basisstation, de AirPort Express en de Time 
Capsule, wordt naar deze apparaten verwezen met 'draadloze apparaten van Apple'.

Op een AirPort Extreme-basisstation of een Time Capsule kunt u een USB-schijf 
aansluiten die iedereen in het netwerk kan gebruiken voor back-updoeleinden en voor 
het bewaren en delen van bestanden. Elke Time Capsule heeft een ingebouwde 
AirPort-schijf, zodat u geen externe schijf hoeft aan te sluiten. U kunt eventueel extra 
USB-schijven op de USB-poort van de Time Capsule aansluiten. Ook kunt u een USB-
printer op de USB-poort van elk draadloos apparaat van Apple aansluiten, zodat 
iedereen in het netwerk via deze printer kan afdrukken.

Alle draadloze apparaten van Apple bieden robuuste draadloze beveiligings-
voorzieningen. U beschikt over een ingebouwde firewall en ondersteuning voor 
standaardtechnologieën voor versleuteling. Desondanks is het voor geautoriseerde 
gebruikers bijzonder eenvoudig om verbinding te maken, dankzij het gebruiks-
vriendelijke configuratieprogramma en de geavanceerde toegangsvoorzieningen. 

Met een draadloos apparaat van Apple kunt u op de volgende manieren draadloos 
verbinding met het internet maken en één internetverbinding beschikbaar stellen voor 
meerdere computers: 
Â Configureer het apparaat als router en verstrek computers in het netwerk IP-adressen 

(Internet Protocol) via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) en NAT (Network 
Address Translation). Wanneer het draadloze apparaat is aangesloten op een ADSL- 
of kabelmodem die verbonden is met het internet, ontvangt het basisstation 
webpagina's en e-mailgegevens van het internet via de internetverbinding, waarna 
het basisstation deze gegevens via het draadloze netwerk doorstuurt naar 
computers die zijn uitgerust voor draadloze verbindingen of via Ethernet als er 
computers zijn aangesloten via de Ethernet-poorten. 



Hoofdstuk 1    Aan de slag 5

 

Â Configureer het draadloze apparaat van Apple als brug naar een bestaand netwerk 
dat al beschikt over internettoegang en een router die IP-adressen biedt. Het 
apparaat stuurt de IP-adressen en de internetverbinding door naar computers die 
zijn voorbereid voor AirPort of een andere draadloze voorziening of naar computers 
die via Ethernet op het draadloze apparaat zijn aangesloten. 

Dit document bevat algemene informatie over het nieuwste AirPort Extreme-
basisstation, de AirPort Express en de Time Capsule evenals gedetailleerde informatie 
over het opzetten van 802.11n-netwerken met AirPort-configuratieprogramma voor 
computers met Mac OS X versie 10.5 of hoger of met Windows Vista of Windows XP 
met Service Pack 2. Als u met een oudere Mac OS X-versie of met oudere AirPort-
apparaten werkt, gaat u naar www.apple.com/nl/support/airport voor meer informatie.

U hebt binnen enkele minuten een draadloos apparaat van Apple geconfigureerd en 
draadloos verbinding met het internet gemaakt. Maar doordat de draadloze apparaten 
van Apple flexibele en krachtige producten zijn, kunt u ook een AirPort-netwerk 
opzetten waarmee u nog veel meer kunt doen. Als u een AirPort-netwerk wilt opzetten 
waarmee computers die niet zijn uitgerust met AirPort toegang tot het internet hebben 
via Ethernet, of gebruik wilt maken van de geavanceerdere functies van het draadloze 
apparaat, kunt u met de informatie in deze handleiding een netwerk opzetten en 
implementeren. Meer algemene informatie over draadloze netwerken en een overzicht 
van de AirPort-technologie vindt u in oudere AirPort-documenten, die u kunt vinden 
op www.apple.com/nl/support/manuals/airport.

Opmerking: De afbeeldingen van AirPort-configuratieprogramma in dit document zijn 
afkomstig uit Mac OS X versie 10.5. Als u een Windows-computer gebruikt, wijken de 
afbeeldingen in dit document mogelijk iets af van de afbeeldingen op het scherm.

Met AirPort-configuratieprogramma internettoegang 
configureren op een draadloos apparaat van Apple
Voor een internetverbinding moeten draadloze apparaten van Apple, net als de 
computer, met de juiste hardware- en IP-netwerkgegevens (Internet Protocol) worden 
geconfigureerd. Als u AirPort-configuratieprogramma installeert, dat zich bevindt op de 
cd die u hebt ontvangen bij het draadloze apparaat, kunt u het basisstation voorzien 
van internetconfiguratiegegevens en andere netwerkinstellingen.
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In AirPort-configuratieprogramma is het gebruiksgemak van de AirPort-configuratie-
assistent en de kracht van het AirPort-hulpprogramma gecombineerd. AirPort-
configuratieprogramma wordt geïnstalleerd in de map 'Hulpprogramma's' in de map 
'Programma's' op een Mac met Mac OS X en in 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' 
op Windows-computers. Tijdens de configuratieprocedure worden u door AirPort-
configuratieprogramma enkele vragen gesteld om te bepalen hoe de 
internetverbinding en de andere interfaces van het apparaat moeten worden 
geconfigureerd. Geef de instellingen voor Ethernet, PPP over Ethernet (PPPoE) 
of uw lokale netwerk op die u hebt ontvangen van uw internetaanbieder of 
netwerkbeheerder, geef uw AirPort-netwerk een naam en wachtwoord, configureer 
een apparaat als draadloze brug om het bereik van uw bestaande AirPort-netwerk uit 
te breiden en stel andere opties in.

Zodra u de instellingen hebt ingevoerd, kopieert AirPort-configuratieprogramma 
deze instellingen naar uw draadloze apparaat. Vervolgens maakt AirPort-
configuratieprogramma verbinding met het internet en wordt de internetverbinding 
gedeeld met computers die verbinding maken met het AirPort-netwerk.

U kunt ook een AirPort-netwerk opzetten waarin de geavanceerde netwerkvoorzieningen 
van draadloze apparaten van Apple worden gebruikt. Als u geavanceerde AirPort-
opties wilt instellen, gebruikt u AirPort-configuratieprogramma om het draadloze 
apparaat handmatig te configureren of om de configuratie van een bestaand draadloos 
apparaat snel te wijzigen. Een aantal geavanceerde AirPort-netwerkfuncties kunnen 
alleen met de handmatige configuratievoorzieningen van AirPort-
configuratieprogramma worden geconfigureerd. 

In de volgende gevallen configureert u het draadloze apparaat van Apple handmatig 
met AirPort-configuratieprogramma:
Â U wilt de toegang tot het internet beschikbaar maken voor computers die via 

Ethernet verbinding maken met het draadloze apparaat
Â U hebt het apparaat al geconfigureerd, maar u wilt één instelling wijzigen, 

bijvoorbeeld uw accountgegevens
Â U wilt geavanceerde instellingen configureren, zoals de kanaalfrequentie wijzigen, 

geavanceerde beveiligingsopties instellen, gesloten netwerken opzetten, 
toegangscontrole en energiebeheer instellen, of de DHCP-leasetijd, WAN-privacy 
of poortkoppelingsinstellingen en andere instellingen wijzigen

Zie “AirPort-configuratieprogramma gebruiken” op pagina 16 voor informatie over de 
manier waarop u AirPort-configuratieprogramma gebruikt om het draadloze apparaat 
en het netwerk handmatig in te stellen.
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Het bereik van het AirPort-netwerk uitbreiden
Om het bereik van het netwerk uit te breiden, kunt u met AirPort-configuratieprogramma 
een draadloze verbinding tussen meerdere apparaten in het netwerk tot stand brengen. 
U kunt een apparaat ook via Ethernet aansluiten om zo een 'roaming'-netwerk op te 
zetten. Zie “Extra draadloze apparaten op het AirPort-netwerk aansluiten” op pagina 47 
voor meer informatie over het uitbreiden van het netwerkbereik. 

Een op een AirPort Extreme-basisstation of Time Capsule 
aangesloten USB-schijf delen
Op een AirPort Extreme-basisstation en op de Time Capsule kunt u een USB-schijf 
aansluiten. Vervolgens kunnen zowel Mac- als Windows-computers die al dan niet 
draadloos met het netwerk zijn verbonden, via de harde schijf bestanden uitwisselen. 
Elke Time Capsule heeft een ingebouwde AirPort-schijf, zodat u geen externe schijf 
hoeft aan te sluiten. U kunt eventueel extra USB-schijven op de USB-poort van de Time 
Capsule aansluiten. Zie “USB-schijven in uw netwerk delen en beveiligen” op pagina 61.

Afdrukken met een draadloos apparaat van Apple
Als u een compatibele USB-printer op uw draadloze apparaat van Apple hebt 
aangesloten, kunnen computers in het AirPort-netwerk dankzij Bonjour
(de configuratievrije netwerktechnologie van Apple) via deze printer afdrukken. 
Zie “Een USB-printer op een draadloos apparaat van Apple aansluiten” op pagina 63 
voor informatie over afdrukken via een USB-printer.

De internetverbinding op de computer delen met andere 
computers
Als uw computer is verbonden met het internet, kunt u uw internetverbinding delen 
met andere computers met Mac OS X versie 10.2 of hoger of met Windows XP met 
Service Pack 2. Een computer die u op deze manier gebruikt, wordt wel een 
softwarebasisstation genoemd.

Om de internetverbinding te delen, moet u een verbinding met het internet hebben. 
Als de computer in de sluimerstand wordt gezet, opnieuw wordt opgestart of als de 
verbinding met het internet wordt verbroken, moet u het delen van de internet-
verbinding opnieuw instellen.

Internetdeling starten op een computer met Mac OS X versie 10.5 of hoger
1 Open Systeemvoorkeuren en klik op 'Delen'.

2 Kies de poort die u voor het delen van de internetverbinding wilt gebruiken uit het 
venstermenu 'Deel de verbinding via'.
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3 Selecteer de poort die u voor het delen van de internetverbinding wilt gebruiken uit de 
lijst 'Met computers die gebruikmaken van'. U kunt bijvoorbeeld een internetverbinding 
delen met computers die zijn voorbereid voor AirPort of met computers met een 
ingebouwde Ethernet-voorziening.

4 Selecteer 'Internetdeling' in de lijst 'Voorziening'.

5 Als u de verbinding wilt delen met computers die gebruikmaken van AirPort, klikt u op 
de knop 'AirPort-opties' om een naam en wachtwoord voor het netwerk op te geven. 

Het delen van de internetverbinding starten op een computer met Windows
1 Open het Configuratiescherm vanuit het Start-menu en klik vervolgens op 'Netwerk en 

internet'.

2 Klik op 'Netwerkcentrum'.

3 Klik op 'Netwerkverbindingen beheren' in de lijst 'Taken'.

4 Klik met de rechtermuisknop op de netwerkverbinding die u wilt delen en selecteer 
vervolgens 'Eigenschappen'.
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5 Klik op 'Delen' en schakel het aankruisvak 'Andere netwerkgebruikers mogen 
verbinding maken via de internetverbinding van deze computer' in.

Opmerking: Als uw internetverbinding en het lokale netwerk gebruikmaken van 
dezelfde poort (bijvoorbeeld Ingebouwd Ethernet), moet u contact opnemen met 
uw internetaanbieder voordat u internetdeling inschakelt. In sommige gevallen 
(bijvoorbeeld als u een kabelmodem gebruikt) kunt u per ongeluk de 
netwerkinstellingen van andere gebruikers van uw internetaanbieder wijzigen. 
Hierdoor kan uw internetaccount worden opgeheven.

In de volgende hoofdstukken vindt u meer informatie over AirPort-beveiligingsopties, 
ontwerp en configuratie van AirPort-netwerken en andere geavanceerde opties.
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2 AirPort-beveiliging

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de beveiligings-
voorzieningen die beschikbaar zijn in AirPort.

De draadloze apparaten van Apple bieden verschillende beveiligingsniveaus, zodat 
u veilig kunt surfen op het internet, online uw financiën kunt regelen en e-mails kunt 
versturen of ontvangen. Het AirPort Extreme-basisstation en de Time Capsule bevatten 
tevens een opening voor een slot ter bescherming tegen diefstal.

Zie “Het AirPort Extreme-netwerk configureren” op pagina 19 voor meer informatie en 
instructies voor het instellen van de beveiligingsopties.

AirPort-netwerken thuis beveiligen
Apple biedt verschillende manieren waarop u uw draadloze AirPort-netwerk en de 
gegevens die via dat netwerk worden verzonden, kunt beveiligen.

NAT-firewall 
U kunt uw draadloze netwerk beveiligen met een firewall. Draadloze apparaten van 
Apple hebben een ingebouwde NAT-firewall (NAT) die uw netwerk afschermt van het 
internet en uw gegevens beveiligt tegen IP-aanvallen die afkomstig zijn van het 
internet. De firewall wordt automatisch ingeschakeld als u het apparaat configureert 
voor het delen van een internetverbinding. Voor computers met een kabel- of ADSL-
modem kan AirPort zelfs veiliger zijn dan een bekabelde verbinding.

Gesloten netwerk
De naam en het bestaan van een gesloten netwerk worden nooit vrijgegeven. Potentiële 
gebruikers van het netwerk moeten de naam en het wachtwoord weten om toegang te 
krijgen. Om een gesloten netwerk op te zetten, opent u AirPort-configuratieprogramma 
(in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle 
programma's' > 'AirPort' in Windows).
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Wachtwoordbeveiliging en codering
AirPort maakt gebruik van wachtwoorden en codering om een beveiligingsniveau te 
garanderen dat vergelijkbaar is met de beveiliging van traditionele bekabelde 
netwerken. U kunt instellen dat gebruikers een wachtwoord moeten opgeven om 
toegang te krijgen tot het AirPort-netwerk. Voor het verzenden van gegevens en 
wachtwoorden maakt het draadloze apparaat gebruik van coderingen tot 128 bits via 
WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 of WEP (Wireled Equivalent Privacy) om gegevens 
te coderen en te beveiligen. Als u een 802.11n AirPort-apparaat configureert, kunt u 
WEP (Transitional Security Network) ook gebruiken wanneer zowel WEP-compatibele 
als WPA/WPA2- compatibele computers gebruikmaken van het netwerk.

Opmerking: WPA-beveiliging is alleen beschikbaar voor draadloze AirPort Extreme-
apparaten, AirPort- en AirPort Extreme-clients die Mac OS X versie 10.3 of hoger en 
AirPort versie 3.3 of hoger gebruiken en voor niet-Apple-clients die een andere WPA-
compatibele 802.11-adapter voor draadloos netwerkgebruik hebben. Voor WPA2-
beveiliging is versie 5.6 of hoger nodig van de firmware voor het AirPort Extreme-
basisstation, versie 6.2 of hoger van de firmware voor de AirPort Express, versie 7.3 
of hoger voor de Time Capsule en een Macintosh met een draadloze AirPort Extreme-
kaart en AirPort 4.2 of hoger. Als uw computer Windows XP of Windows Vista gebruikt, 
raadpleegt u de documentatie bij de computer om te zien of uw computer WPA2 
ondersteunt.

AirPort-netwerken in bedrijven en onderwijsinstellingen 
beveiligen
Voor bedrijven en scholen is het belangrijk dat niet-geautoriseerde gebruikers geen 
toegang hebben tot het netwerk en de netwerkgegevens. Om deze reden bieden 
de draadloze apparaten van Apple en de bijbehorende software een krachtig pakket 
beveiligingsmechanismen. U kunt deze geavanceerde beveiligingsvoorzieningen 
configureren met AirPort-configuratieprogramma.

De sterkte van de zender wijzigen
Omdat radiogolven zich in alle richtingen verplaatsen, kunnen ze ook buitenmuren 
passeren. Met de instelling voor de zendersterkte in AirPort-configuratieprogramma 
kunt u het bereik van het netwerk van uw apparaat instellen. Alleen gebruikers die zich 
binnen het bereik van het netwerk bevinden, hebben dan toegang tot het netwerk.
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Toegangscontrole via het MAC-adres instellen
Elke AirPort-kaart en elke andere draadloze kaart heeft een uniek MAC-adres (Media 
Access Control). Bij AirPort- en AirPort Extreme-kaarten wordt het MAC-adres ook wel 
de AirPort-ID genoemd. Dankzij ondersteuning voor MAC-toegangscontrole kunnen 
beheerders een lijst met MAC-adressen samenstellen en ervoor zorgen dat alleen 
gebruikers van wie het MAC-adres op de toegangscontrolelijst voorkomt, toegang 
hebben tot het netwerk.

RADIUS-ondersteuning
Dankzij RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) kan een groot netwerk 
heel eenvoudig worden beveiligd. RADIUS is een toegangscontroleprotocol waarmee 
een systeembeheerder een centrale lijst kan aanmaken met de gebruikersnamen en 
wachtwoorden van de computers die toegang hebben tot het netwerk. Door deze lijst 
op een centrale server te plaatsen, hebben een groot aantal draadloze apparaten 
toegang tot de lijst, zodat de lijst eenvoudig kan worden bijgewerkt. Als het MAC-adres 
van een gebruiker (uniek voor elke 802.11-kaart voor draadloos netwerkgebruik) niet 
op de goedgekeurde MAC-lijst voorkomt, krijgt de gebruiker geen toegang tot 
het netwerk.

Wi-Fi Protected Access (WPA) en WPA2
Er is sprake van toenemende ongerustheid over de onvolkomenheden van WEP. 
Om die reden heeft de Wi-Fi Alliance in samenwerking met de IEEE WPA en WPA2 
ontwikkeld. Dit zijn verbeterde, interoperabele beveiligingsstandaards.

WPA en WPA2 gebruiken specificaties die op standaards gebaseerde, interoperabele 
beveiligingsmechanismen combineren en waarmee het niveau van gegevensbeveiliging 
en toegangscontrole voor draadloze LAN's aanzienlijk wordt verbeterd. WPA en WPA2 
bieden gebruikers van draadloze LAN's de geruststelling dat hun gegevens zijn 
beschermd en dat alleen geautoriseerde netwerkgebruikers toegang hebben tot het 
netwerk. Voor een draadloos netwerk met WPA of WPA2 moeten alle computers die 
toegang willen tot het draadloze netwerk, beschikken over WPA- of WPA2-ondersteuning. 
WPA biedt een zeer hoog niveau van gegevensbescherming en vereist (op bedrijfsniveau) 
gebruikersidentificatie.

De belangrijkste op standaards gebaseerde technologieën die samen WPA vormen, zijn 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), 802.1X, MIC (Message Integrity Check) en EAP 
(Extensible Authentication Protocol).

TKIP zorgt voor geavanceerde gegevenscodering door rekening te houden met de 
onvolkomenheden van WEP-coderingen, waaronder de frequentie waarmee sleutels 
worden gebruikt om de draadloze verbinding te coderen. Dankzij 802.1X en EAP kan 
een gebruiker die is verbonden met het draadloze netwerk worden geïdentificeerd. 
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802.1X is een op poorten gebaseerde netwerktoegangsmethode voor zowel bekabelde 
als draadloze netwerken. De IEEE heeft 802.1X in augustus 2001 aangenomen als 
standaard.

MIC is ontwikkeld om te voorkomen dat een indringer gegevenspakketten kan 
onderscheppen om deze te wijzigen en vervolgens verder te sturen. MIC biedt een 
krachtige wiskundige functie waarin de ontvanger en de zender elk apart de MIC-
waarde berekenen en vervolgens vergelijken. Als de resultaten niet overeenkomen, 
zijn de gegevens mogelijk gewijzigd en wordt het pakket niet geaccepteerd. Als er zich 
meerdere MIC-fouten voordoen, kan het netwerk tegenmaatregelen nemen.

Bij het EAP-protocol, dat bekend staat als TLS (Transport Layer Security), wordt de 
presentatie van de gebruikersgegevens verwerkt in de vorm van een digitaal certificaat. 
De digitale certificaten van een gebruiker kunnen gebruikersnamen en wachtwoorden, 
Smart Cards, beveiligde ID's of andere identificatiegegevens bevatten die de IT-
beheerder gebruikt. WPA maakt gebruik van een groot aantal op standaards 
gebaseerde EAP-implementaties, waaronder EAP-TLS (EAP-Transport Layer Security), 
EAP-TTLS (EAP-Tunnel Transport Layer Security) en PEAP (Protected Extensible 
Authentication Protocol). AirPort Extreme biedt ook ondersteuning voor LEAP 
(Lightweight Extensible Authentication Protocol), een beveiligingsprotocol dat wordt 
gebruikt door Cisco-aansluitpunten en dat dynamisch aan iedere gebruiker een andere 
WEP-sleutel toekent. De AirPort Extreme is compatibel met het LEAP-beveiligings-
protocol van Cisco, zodat AirPort-gebruikers via LEAP kunnen inloggen op draadloze 
Cisco-netwerken. 

WPA2 ondersteunt niet alleen TKIP, maar ook het coderingsprotocol AES-CCMP. 
AES-CCMP, dat is gebaseerd op de bijzonder veilige Amerikaanse nationale 
standaardencryptiemethode AES in combinatie met geavanceerde cryptografische 
technieken, is specifiek ontworpen voor draadloze netwerken. Voor de migratie van 
WEP naar WPA2 is nieuwe firmware nodig voor het AirPort Extreme-basisstation (versie 
5.6 of hoger) en voor de AirPort Express (versie 6.2 of hoger). Apparaten in de WPA2-
modus zijn niet compatibel met WEP. 

WPA en WPA2 hebben twee modi:
Â De persoonlijke modus, waarvoor wordt vertrouwd op de mogelijkheden van TKIP 

of AES-CCMP en waarvoor geen aparte server voor identiteitscontrole is vereist
Â De bedrijfsmodus, waarin een aparte server, zoals een RADIUS-server, wordt gebruikt 

voor het controleren van de identiteit van gebruikers
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WPA en WPA2 (persoonlijk)
Â Voor thuisnetwerken of kleine bedrijfsnetwerken (SOHO-netwerken) worden WPA 

en WPA2 uitgevoerd in de persoonlijke modus. In de persoonlijke modus wordt 
rekening gehouden met het feit dat een standaardhuishouden of een klein bedrijf 
geen server voor identiteitscontrole heeft. In dat geval wordt de identiteitscontrole 
niet uitgevoerd via een RADIUS-server, maar moeten gebruikers handmatig een 
wachtwoord opgeven om in te loggen op het draadloze netwerk. Als een gebruiker 
het juiste wachtwoord opgeeft, start het draadloze apparaat het coderingsproces 
met behulp van TKIP of AES-CCMP. TKIP of AES-CCMP neemt het oorspronkelijke 
wachtwoord en leidt de codeersleutels wiskundig af van het netwerkwachtwoord. 
De sleutel wordt regelmatig gewijzigd en gewisseld zodat dezelfde code nooit twee 
keer wordt gebruikt. Gebruikers hoeven alleen maar het netwerkwachtwoord op te 
geven en hoeven verder niets te doen om WPA of WPA2 thuis te gebruiken.

WPA en WPA2 (bedrijfsniveau)
WPA is een subset van de IEEE 802.11i-conceptspecificatie en voldoet aan de WLAN-
veiligheidseisen (Wireless Local Area Network) voor ondernemingen. WPA2 is een 
volledige implementatie van de geratificeerde IEEE 802.11i-standaard. In een 
onderneming met een IT-afdeling kan WPA het beste worden gebruikt in combinatie 
met een server voor identiteitscontrole, zoals een RADIUS-server, voor gecentraliseerde 
toegangscontrole en gecentraliseerd toegangsbeheer. Wanneer dit is geïmplementeerd 
zijn extra oplossingen, zoals een VPN (Virtual Private Network) mogelijk niet meer 
nodig, in ieder geval niet om draadloze verbindingen binnen een netwerk te beveiligen.

Zie “Wi-Fi Protected Access gebruiken” op pagina 51 voor meer informatie over het 
opzetten van een beveiligd WPA- of WPA2-netwerk.
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3 Een AirPort-netwerk opzetten

Dit hoofdstuk bevat informatie over en instructies voor 
het opzetten van verschillende soorten AirPort Extreme-
netwerken. Ook vindt u in dit hoofdstuk informatie over 
een aantal geavanceerde opties van de AirPort Extreme.

Met de informatie in dit hoofdstuk kunt u een AirPort Extreme-netwerk opzetten en 
implementeren.

De configuratie van het draadloze apparaat van Apple voor het opzetten van een 
netwerk bestaat uit drie stappen.

Stap 1: het AirPort Extreme-netwerk configureren
Via het draadloze AirPort-netwerk vindt communicatie plaats tussen computers en het 
draadloze apparaat van Apple. Bij de configuratie van het AirPort-netwerk dat door het 
draadloze apparaat is opgezet, geeft u een naam op voor het draadloze netwerk en 
een wachtwoord waarmee op het draadloze netwerk kan worden ingelogd, en stelt 
u andere opties in.

Stap 2: toegang tot het internet configureren en voor andere computers 
beschikbaar stellen
Wanneer computers gebruikmaken van het AirPort Extreme-netwerk voor toegang tot 
het internet, brengt het draadloze apparaat een verbinding met het internet tot stand. 
Het draadloze apparaat stuurt vervolgens via het AirPort Extreme-netwerk informatie 
door naar de computers. U geeft de juiste instellingen op waarmee een verbinding tot 
stand kan worden gebracht met uw internetaanbieder. Vervolgens configureert u de 
manier waarop het draadloze apparaat deze verbinding deelt met andere computers.

Stap 3: geavanceerde opties instellen
De meeste gebruikers hoeven deze instellingen niet te wijzigen. Met behulp van de 
geavanceerde opties kunt u het draadloze apparaat van Apple configureren als brug 
tussen het AirPort Extreme-netwerk en een Ethernet-netwerk, geavanceerde 
beveiligingsopties instellen, het bereik van het AirPort-netwerk uitbreiden door andere 
draadloze apparaten aan te sluiten en andere geavanceerde AirPort-instellingen 
wijzigen.
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Zie de gedeelten verderop in dit hoofdstuk voor specifieke instructies voor al deze 
stappen.

U kunt de meeste configuratietaken uitvoeren in AirPort-configuratieprogramma door 
de instructies op het scherm te volgen en gegevens over uw internetaanbieder en uw 
netwerk op te geven. Als u geavanceerde opties wilt instellen, hebt u AirPort-
configuratieprogramma nodig om het draadloze apparaat van Apple en het AirPort-
netwerk handmatig te configureren.

AirPort-configuratieprogramma gebruiken
Om uw computer of draadloze apparaat van Apple te configureren voor draadloze 
netwerk- en internettoegang via AirPort Extreme, gebruikt u AirPort-
configuratieprogramma en beantwoordt u een aantal vragen over uw 
internetinstellingen en de manier waarop u uw netwerk wilt instellen.

1 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 
'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows).

2 Selecteer uw apparaat in de lijst aan de linkerzijde als er zich meer dan één apparaat 
in uw netwerk bevindt. Klik op 'Ga door' (Mac) of 'Volgende' (Windows), volg de 
instructies op het scherm en geef de instellingen op die u van uw internetaanbieder 
of netwerkbeheerder hebt ontvangen voor het type netwerk dat u wilt opzetten. 
Raadpleeg de netwerkdiagrammen verderop in dit hoofdstuk voor de verschillende 
typen netwerken die u met AirPort-configuratieprogramma kunt opzetten.

Als u een gecompliceerder netwerk wilt opzetten of als u wijzigingen wilt aanbrengen 
in een reeds geconfigureerd netwerk, gebruikt u de voorzieningen voor handmatige 
configuratie in AirPort-configuratieprogramma.



Hoofdstuk 3    Een AirPort-netwerk opzetten 17

 

AirPort-voorkeuren instellen
U kunt instellen dat het draadloze apparaat een melding geeft zodra er updates 
beschikbaar zijn voor het apparaat. U doet dit in het AirPort-voorkeurenvenster. 
Ook kunt u instellen dat het basisstation een waarschuwing geeft bij problemen 
en instructies weergeeft om deze problemen te verhelpen.

AirPort-voorkeuren instellen
1 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 

'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows).

2 Kies 'AirPort-configuratieprogramma' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bestand' > 'Voorkeuren' 
(Windows).

Schakel de volgende aankruisvakken in of uit:

Â Schakel het aankruisvak 'Zoek naar updates bij openen van AirPort-
configuratieprogramma' (Mac) of 'Zoeken naar updates bij openen van AirPort-
configuratieprogramma' (Windows) in om telkens wanneer u AirPort-
configuratieprogramma opent automatisch te controleren of er software- en 
firmware-updates beschikbaar zijn op de website van Apple.

Â Schakel het aankruisvak 'Zoek naar updates' (Mac) of 'Zoeken naar updates' 
(Windows) in en kies uit het venstermenu een tijdsinterval, bijvoorbeeld wekelijks, 
om in de achtergrond te controleren of er nieuwe software- en firmware-updates 
beschikbaar zijn. Wanneer er updates beschikbaar zijn, wordt AirPort-
configuratieprogramma automatisch geopend.

Â Schakel het aankruisvak 'Controleer draadloze Apple apparaten op problemen' (Mac) 
of 'Draadloze Apple apparaten op problemen controleren' (Windows) in om te 
achterhalen waarom het gele statuslampje van het apparaat brandt. Als u dit 
aankruisvak hebt ingeschakeld, wordt AirPort-configuratieprogramma automatisch 
geopend indien een probleem wordt gesignaleerd en worden instructies 
weergegeven om het probleem te verhelpen. Met deze optie worden alle draadloze 
apparaten in het netwerk gecontroleerd.

Â Schakel het aankruisvak 'Controleer alleen draadloze Apple apparaten die door mij 
zijn geconfigureerd' (Mac) of 'Alleen draadloze Apple apparaten controleren die door 
mij zijn geconfigureerd' (Windows) in om alleen de apparaten te controleren die u 
met deze computer hebt geconfigureerd.

Om apparaten te kunnen controleren op problemen, hebt u een draadloos AirPort-
apparaat nodig dat ondersteuning biedt voor versie 7.0 of hoger van de firmware.

Het draadloze apparaat handmatig configureren
1 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 

'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows).

2 Selecteer uw apparaat in de lijst.
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3 Kies 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie' en geef indien nodig het wachtwoord 
op. Het standaardwachtwoord van het apparaat is 'public'.

Het draadloze apparaat verschijnt niet in de lijst
1 Open het AirPort-statusmenu in de menubalk van een Mac en controleer of u bent 

ingelogd op het AirPort-netwerk dat door het basisstation is opgezet. Op een 
Windows-computer houdt u de cursor boven het pictogram voor draadloze 
netwerkverbindingen in het systeemvak om te controleren of de computer met het 
juiste netwerk is verbonden.

De standaardnetwerknaam voor een draadloos apparaat van Apple is 'Apple Network 
XXXXXX' (waarbij XXXXXX wordt vervangen door de laatste zes cijfers van de AirPort-ID, 
oftewel het MAC-adres). U vindt de AirPort-ID aan de onderzijde van draadloze 
apparaten van Apple.

2 Controleer of de netwerk- en TCP/IP-instellingen van de computer correct zijn 
geconfigureerd.

Op een computer met Mac OS X kiest u 'AirPort' uit het venstermenu 'Toon' in het 
paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren. Kies vervolgens in het paneel 'TCP/IP' de optie 
'Via DHCP' uit het venstermenu 'Configureer IPv4'. 

Op een computer met Windows klikt u met de rechtermuisknop op het symbool van 
het draadloze AirPort-netwerk en kiest u 'Status'. Klik op 'Eigenschappen', selecteer 
'Internet-protocol (TCP/IP)' en klik vervolgens op 'Eigenschappen'. Controleer of de 
optie 'Automatisch een IP-adres laten toewijzen' is geselecteerd.
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U kunt de instellingen van het draadloze apparaat niet openen
1 Controleer of de netwerk- en TCP/IP-instellingen correct zijn geconfigureerd.

Op een computer met Mac OS X selecteert u 'AirPort' in de lijst met netwerk-
verbindingsvoorzieningen in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren. Klik op 
'Geavanceerd' en kies vervolgens in het paneel 'TCP/IP' de optie 'Via DHCP' uit het 
venstermenu 'Configureer IPv4'.

Op een computer met Windows klikt u met de rechtermuisknop op het symbool van 
het draadloze AirPort-netwerk en kiest u 'Status'. Klik op 'Eigenschappen', selecteer 
'Internet-protocol (TCP/IP)' en klik vervolgens op 'Eigenschappen'. Controleer of de 
optie 'Automatisch een IP-adres laten toewijzen' is geselecteerd. 

2 Controleer of u het juiste wachtwoord voor het draadloze apparaat hebt opgegeven. 
Het standaardwachtwoord is 'public'. Als u het wachtwoord van het apparaat bent 
vergeten, kunt u het opnieuw instellen op 'public' door het apparaat opnieuw in te 
stellen. 

Om het wachtwoord van het apparaat tijdelijk opnieuw in te stellen op 'public', houdt 
u de resetknop één seconde ingedrukt. Als u het apparaat weer wilt instellen op de 
standaardinstellingen, houdt u de resetknop vijf seconden ingedrukt.

De computer is aangesloten op een Ethernet-netwerk waarin andere apparaten zijn 
opgenomen of u maakt via Ethernet verbinding met het apparaat
AirPort-configuratieprogramma zoekt naar apparaten in het Ethernet-netwerk en stelt 
zo de lijst met apparaten samen. Als u AirPort-configuratieprogramma opent, worden 
daarom mogelijk apparaten weergegeven die u niet kunt configureren.

Het AirPort Extreme-netwerk configureren
Bij de configuratie van het draadloze apparaat van Apple stelt u eerst het apparaat in 
en het netwerk dat door het apparaat wordt aangemaakt. Met AirPort-configuratie-
programma kunt u de meeste instellingen opgeven. Volg de instructies op het scherm 
om de informatie van uw internetaanbieder of uw netwerkbeheerder op te geven.

Als u een netwerk handmatig wilt configureren of geavanceerde opties wilt instellen, 
opent u de configuratie van het draadloze apparaat in AirPort-configuratieprogramma 
en stelt u het apparaat en het netwerk handmatig in. 

1 Kies het netwerk van het draadloze apparaat dat u wilt configureren uit het AirPort-
statusmenu (Mac) of via het symbool voor draadloze netwerkverbindingen in het 
systeemvak (Windows).

2 Open AirPort-configuratieprogramma en selecteer het draadloze apparaat in de lijst. 
Als het apparaat dat u wilt configureren niet wordt weergegeven, klikt u op 'Zoek 
opnieuw' (Mac) of 'Opnieuw zoeken' (Windows) om opnieuw naar beschikbare 
draadloze apparaten te zoeken. Vervolgens selecteert u het juiste apparaat. 
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3 Kies 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie' en geef indien nodig het wachtwoord 
op. Het standaardwachtwoord van het apparaat is 'public'.

U kunt ook dubbel op de naam van een draadloos apparaat klikken om de configuratie 
van het apparaat in een apart venster te openen. Wanneer u het venster voor de 
handmatige configuratie opent, verschijnt het paneel 'Overzicht'. Het paneel 'Overzicht' 
bevat gegevens en statusinformatie over uw draadloze apparaat en netwerk.
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Als het draadloze apparaat een probleem heeft gesignaleerd, wordt het statussymbool 
geel. Klik op het statussymbool om de aard van het probleem en instructies voor het 
oplossen van het probleem weer te geven.

Instellingen voor het draadloze apparaat
Klik op de knop 'AirPort' en vervolgens op 'Basisstation' of 'Time Capsule', afhankelijk 
van welk apparaat u wilt configureren, om informatie over het draadloze apparaat op 
te geven.

Het apparaat een naam geven
U moet het apparaat een duidelijk herkenbare naam geven, zodat beheerders de 
verschillende apparaten binnen een Ethernet-netwerk met meerdere apparaten 
eenvoudig kunnen identificeren. 

Het wachtwoord van het apparaat wijzigen
Met het wachtwoord van het apparaat beveiligt u de configuratie ervan, zodat alleen 
de beheerder deze kan wijzigen. Het standaardwachtwoord is 'public'. Om te 
voorkomen dat niet-bevoegde gebruikers de instellingen van het apparaat kunnen 
wijzigen, wordt aanbevolen het wachtwoord van het apparaat te wijzigen.

Zolang u het standaardwachtwoord ('public') niet hebt gewijzigd, hoeft u geen 
wachtwoord op te geven als u het apparaat selecteert in de lijst en op 'Configureer' 
(Mac) of 'Configureren' (Windows) klikt.

Overige informatie
Â Configuratie via de WAN-poort toestaan: hiermee kunt u het draadloze apparaat op 

afstand beheren.
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Â Het draadloze apparaat op het internet bekendmaken via Bonjour: als u een account 
hebt bij een dynamische DNS-dienst, kunt u via het internet verbinding met het 
apparaat maken.

Â De tijd van het apparaat automatisch instellen: Als u toegang hebt tot een NTP-
server (Network Time Protocol) in het netwerk of op het internet, kiest u deze server 
uit het venstermenu. Op deze manier zorgt u ervoor dat het draadloze apparaat op 
de juiste tijd is ingesteld.

Instellingen voor het apparaat opgeven
Klik op 'Opties' en geef de volgende instellingen op:
Â Geef de naam van een contactpersoon en een locatie voor het draadloze apparaat 

op. De naam en locatie worden opgenomen in sommige logbestanden die door het 
apparaat worden gegenereerd. De gegevens in de velden 'Contactpersoon' en 
'Locatie' kunnen ook van belang zijn als in het netwerk meerdere draadloze 
apparaten voorkomen.

Â Stel het statuslampje in op 'Altijd ingeschakeld', of 'Knipper bij activiteit' (Mac) of 
'Knipperen bij activiteit' (Windows). Als u 'Knipper bij activiteit' (Mac) of 'Knipperen 
bij activiteit' (Windows) instelt, gaat het statuslampje van het apparaat knipperen als 
er sprake is van netwerkverkeer.

Â Schakel, indien het draadloze apparaat deze optie ondersteunt, het aankruisvak 'Zoek 
naar firmware-updates' (Mac) of 'Zoeken naar firmware-updates' (Windows) in en 
kies uit het venstermenu een tijdsinterval, bijvoorbeeld 'Elke dag'.
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Instellingen voor het draadloze netwerk
Als u op 'Draadloos' klikt, kunt u de naam van het netwerk, de radiomodus en andere 
informatie over uw draadloze netwerk opgeven.

De draadloze modus instellen
De AirPort Extreme ondersteunt twee draadloze modi:
Â 'Maak draadloos netwerk aan' (Mac) of 'Draadloos netwerk aanmaken' (Windows): 

kies deze optie als u een nieuw AirPort Extreme-netwerk aanmaakt.
Â 'Breid bereik van een draadloos netwerk uit' (Mac) of 'Bereik van een draadloos 

netwerk uitbreiden' (Windows): kies deze optie als u van plan bent een ander 
draadloos apparaat van Apple aan te sluiten op het netwerk dat u aan het 
configureren bent.

De naam van het AirPort Extreme-netwerk opgeven
U moet een naam voor het AirPort-netwerk opgeven. Deze naam verschijnt in het 
AirPort-statusmenu van de computers die voorbereid zijn voor AirPort en zich binnen 
het bereik van het AirPort-netwerk bevinden.

De radiomodus kiezen
Kies '802.11a/n - 802.11b/g' uit het venstermenu 'Radiomodus' als computers met een 
draadloze 802.11a-, 802.11n-, 802.11g- of 802.11b-kaart inloggen op het netwerk. Elke 
clientcomputer kan verbinding met het netwerk maken en met de eigen hoogst 
mogelijke snelheid gegevens via het netwerk verzenden.

Kies '802.11n - 802.11b/g' als alleen computers met een kaart die compatibel is met 
802.11n, 802.11b of 802.11g inloggen op het netwerk.
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Opmerking: als u geen 802.11n-radiomodus wilt gebruiken, houd u de Option-toets (z) 
ingedrukt en kiest u een radiomodus zonder 802.11n.

De kanaalfrequentie wijzigen
De kanaalfrequentie is de radiofrequentie die voor de communicatie met het draadloze 
apparaat is ingesteld. Als u met slechts één apparaat (bijvoorbeeld thuis) werkt, hoeft u 
de kanaalfrequentie waarschijnlijk niet te wijzigen. Als u meerdere draadloze apparaten 
configureert op school of kantoor, moet u verschillende kanaalfrequenties opgeven 
voor basisstations die minder dan 45 meter van elkaar zijn verwijderd. 

Houd voor aangrenzende draadloze apparaten een verschil van minimaal vier kanalen 
tussen de kanaalfrequenties aan. Als apparaat A is ingesteld op kanaal 1, moet apparaat 
B worden ingesteld op kanaal 6 of 11. Gebruik voor het beste resultaat kanaal 1, 6 of 
11 wanneer u het apparaat in het 2,4-GHz bereik gebruikt.

Kies 'Handmatig' uit het venstermenu 'Radiokanaal kiezen' en klik vervolgens op de 
knop 'Wijzig' (Mac) of 'Bewerken' (Windows) om de kanalen handmatig in te stellen.

Voor AirPort voorbereide computers die inloggen op het AirPort-netwerk stemmen 
automatisch af op de kanaalfrequentie die door het draadloze apparaat wordt gebruikt. 
U hoeft dus niets te wijzigen op AirPort-clientcomputers als u de kanaalfrequentie 
wijzigt.

Het netwerk met een wachtwoord beveiligen
Als u uw netwerk wilt beveiligen met een wachtwoord, kunt u kiezen uit een aantal 
draadloze beveiligingsopties. Klik in het paneel 'AirPort' van AirPort-configuratie-
programma op 'Draadloos' en kies een van de volgende opties uit het venstermenu 
'Draadloze beveiliging':
Â 'Geen': Als u deze optie kiest, wordt de wachtwoordbeveiliging voor het netwerk 

geheel uitgeschakeld. Elke computer met een draadloze adapter of kaart kan 
inloggen op het netwerk, tenzij het netwerk gebruikmaakt van toegangscontrole. 
Zie “Toegangscontrole instellen” op pagina 53.

Â 'WEP': Met deze optie (die niet door alle draadloze apparaten wordt ondersteund) 
beveiligt u uw netwerk met een WEP-wachtwoord (Wired Equivalent Privacy). Het 
draadloze apparaat van Apple ondersteunt 40-bits- en 128-bits-versleuteling. U dient 
geen gebruik te maken van de 802.11n-radiomodus als u 40-bits-WEP gebruikt.

Â 'WPA/WPA2 - persoonlijk': Kies deze optie om uw netwerk te beveiligen met Wi-Fi 
Protected Access. U kunt een wachtwoord gebruiken met minimaal 8 en maximaal 
63 ASCII-tekens of een vooraf gedeelde sleutel van precies 64 hexadecimale tekens. 
Zowel computers die WPA ondersteunen als computers die WPA2 ondersteunen 
kunnen inloggen op het netwerk. Kies 'WPA2 - persoonlijk' als u wilt dat alleen 
computers die WPA2 ondersteunen kunnen inloggen op het netwerk.
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Â 'WPA/WPA2 - bedrijfsniveau': Kies deze optie als u een netwerk opzet dat een 
server voor identiteitscontrole bevat, zoals een RADIUS-server met afzonderlijke 
gebruikersaccounts. Geef het IP-adres en het poortnummer voor de primaire en 
optionele secundaire server op en geef vervolgens een 'gemeenschappelijk geheim', 
het wachtwoord voor de server, op. Kies 'WPA2 - bedrijfsniveau' als u wilt dat alleen 
computers die WPA2 ondersteunen kunnen inloggen op het netwerk.

Â 'WEP (Transitional Security Network)': Met deze optie (die niet door alle apparaten 
wordt ondersteund) staat u computers met WPA of WPA2 toe om in te loggen op het 
netwerk. Ook computers of apparaten die gebruikmaken van WEP kunnen op het 
netwerk inloggen. WEP (Transitional Security Network) ondersteunt 128-bits-
codering. Voor deze optie gebruikt het draadloze apparaat een 802.11n-radiomodus. 
Houd de Option-toets (z) op het toetsenbord ingedrukt terwijl u op het 
venstermenu 'Draadloze beveiliging' klikt om WEP (Transitional Security Network) 
te gebruiken.

Zie “Wi-Fi Protected Access gebruiken” op pagina 51 voor meer informatie en 
instructies voor het configureren van WPA of WPA2 in uw netwerk.

Draadloze opties instellen
Als u extra opties voor het netwerk wilt instellen, klikt u op de knop 'Draadloze opties'.
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Extra draadloze opties instellen
In het paneel 'Draadloze opties' kunt u de volgende opties instellen:
Â 'Naam 5-GHz netwerk': geef een naam op voor het 5-GHz segment van het dual-

bandnetwerk als u dit segment een andere naam wilt geven als het 2,4-GHz netwerk.
Â 'Land': kies uit dit venstermenu het land waarin uw netwerk zich bevindt.
Â 'Multicastsnelheid': Kies een multicastsnelheid uit het venstermenu. Als u een hoge 

waarde voor de multicastsnelheid instelt, hebben clients in het netwerk alleen 
ontvangst als ze zich binnen het bereik bevinden en de door u ingestelde snelheid 
kunnen bereiken.

Â 'Zendersterkte': Kies een instelling uit dit venstermenu om het netwerkbereik in te 
stellen. Hoe lager het percentage, hoe kleiner het netwerkbereik.

Â 'Time-out WPA-groepssleutel': typ in het tekstveld een getal en kies een waarde uit 
het venstermenu om de frequentie van de sleutelrotatie aan te passen.

Â 'Gebruik brede kanalen' (Mac) of 'Brede kanalen gebruiken' (Windows): als u instelt 
dat uw netwerk het 5-GHz frequentiebereik gebruikt, kunt u met brede kanalen voor 
een hogere netwerkdoorvoer zorgen.

Opmerking: in sommige landen is het gebruik van brede kanalen niet toegestaan.

Â 'Maak gesloten netwerk aan' (Mac) of 'Gesloten netwerk aanmaken' (Windows): 
als u dit aankruisvak inschakelt, wordt de naam van het netwerk verborgen, zodat 
gebruikers de exacte netwerknaam en het juiste wachtwoord moeten opgeven om 
van het AirPort Extreme-netwerk gebruik te kunnen maken. 

Â 'Gebruik storingsonderdrukking' (Mac) of 'Storingsonderdrukking gebruiken' 
(Windows): met storingsonderdrukking kunt u interferentieproblemen oplossen 
die door andere apparaten of netwerken worden veroorzaakt.

Zie “Het netwerk beveiligen” op pagina 51 voor meer geavanceerde beveiligingsopties.
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Een gastnetwerk opzetten
Om de naam en andere opties voor een gastnetwerk op te geven, klikt u op 
'Gastnetwerk'. Als u een gastnetwerk opzet, wordt een gedeelte van de 
internetverbinding gereserveerd voor gastgebruikers. Dit zijn draadloze clients 
die verbinding kunnen maken met het gastnetwerk en zo het internet op kunnen, 
zonder dat ze toegang krijgen tot uw private netwerk.

Schakel het aankruisvak 'Sta communicatie tussen clients in gastnetwerk toe' (Mac) 
of 'Communicatie tussen clients in gastnetwerk toestaan' (Windows) in als u wilt dat 
clientcomputers bestanden en voorzieningen met elkaar kunnen delen zolang ze 
verbinding hebben met het gastnetwerk. U moet er dan wel voor zorgen dat het delen 
van voorzieningen op de clientcomputers is ingeschakeld.

Toegang tot het internet configureren en delen
Bij de volgende stap configureert u de internetverbinding van het draadloze apparaat 
en maakt u deze verbinding beschikbaar voor clientcomputers. In de volgende 
gedeelten wordt uitgelegd wat u moet doen, afhankelijk van de manier waarop het 
apparaat verbinding met het internet maakt.

U gebruikt een ADSL- of kabelmodem
In de meeste gevallen kunt u dit type netwerk installeren door in AirPort-configuratie-
programma de instructies op het scherm te volgen voor het instellen van uw draadloze 
apparaat en netwerk. U hoeft uw apparaat alleen handmatig in te stellen via AirPort-
configuratieprogramma als u optionele geavanceerde instellingen wilt aanpassen.
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Opzet

Werking
Â Het draadloze apparaat van Apple (in dit voorbeeld een Time Capsule) maakt 

verbinding met het internet via de ADSL-modem of kabelmodem die op de Internet-
WAN-poort (<) van het apparaat is aangesloten.

Â Computers met AirPort of computers die zijn aangesloten op de Ethernet-LAN-poort 
van het draadloze apparaat (G), kunnen via het apparaat verbinding maken met 
het internet.

Â Het apparaat is ingesteld op het gebruik van één publiek IP-adres om verbinding met 
het internet te maken en gebruikt DHCP en NAT om de internetverbinding te delen 
met computers in het netwerk via private IP-adressen.

Â AirPort-computers en Ethernet-computers communiceren via het draadloze apparaat 
met elkaar.

Belangrijk: Alleen Ethernet-computers die geen verbinding met het internet hebben, 
mogen op de LAN-poort (G) van het apparaat worden aangesloten. Omdat het 
apparaat ook netwerkdiensten kan bieden, moet het zorgvuldig worden 
geconfigureerd om te voorkomen dat de werking van andere diensten in het Ethernet-
netwerk wordt verstoord. 

ADSL- of kabelmodem

Naar het internet

Naar Ethernet-poort

Time Capsule

Ethernet-WAN-poort<

2,4 of 5 GHz
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Benodigdheden voor een verbinding via een ADSL- of kabelmodem

Procedure
Het draadloze apparaat van Apple met AirPort-configuratieprogramma configureren 
voor internettoegang

1 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 
'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows).

2 Volg de instructies op het scherm en geef de instellingen op die u van uw 
internetaanbieder hebt ontvangen voor verbinding met het internet. Configureer 
vervolgens het apparaat zodanig dat het de internetverbinding deelt met computers in 
het netwerk.

Handmatig uw draadloze apparaat instellen met AirPort-configuratieprogramma
1 Controleer of uw ADSL- of kabelmodem is aangesloten op de Ethernet-WAN-poort (<) 

van uw draadloze apparaat van Apple.

2 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 
'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows). 
Selecteer uw draadloze apparaat en kies vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige 
configuratie'. U kunt ook dubbel op het symbool van uw apparaat in de lijst klikken om 
de configuratie in een nieuw venster te openen.

3 Klik op de knop 'Internet'. Klik op 'Internetverbinding' en kies 'Ethernet' of 'PPPoE' 
uit het venstermenu 'Verbind via' (Mac) of 'Verbinden via' (Windows), afhankelijk van 
uw internetaanbieder. Als uw internetaanbieder PPPoE-verbindingssoftware heeft 
geleverd, zoals EnterNet of MacPoET, kiest u 'PPPoE'. 

Opmerking: Als u verbinding met het internet wilt maken met een router via PPPoE 
en het draadloze apparaat van Apple via Ethernet is verbonden met de router, hoeft 
u voor de configuratie van het draadloze apparaat geen gebruik te maken van PPPoE. 
Kies 'Ethernet' uit het venstermenu 'Verbind via' (Mac) of 'Verbinden via' (Windows) 
in het paneel 'Internet' en schakel het aankruisvak 'Verspreid IP-adressen' (Mac) of 'IP-
adressen verspreiden' (Windows) in het paneel 'Netwerk' uit. Neem bij twijfel contact 
op met uw internetaanbieder.

Onderdelen Controleren Opmerkingen

Internetaccount bij een ADSL- 
of kabelinternetaanbieder

Werkt de serviceaanbieder met 
een statische IP-configuratie 
of een DHCP-configuratie? 

U kunt deze gegevens opvragen 
bij uw internetaanbieder of 
opzoeken in het paneel 'Netwerk' 
in Systeemvoorkeuren op de 
computer waarop u via deze 
aanbieder verbinding met het 
internet maakt.

Draadloos apparaat van Apple 
(een AirPort Extreme-basis-
station, een AirPort Express of 
een Time Capsule)

Plaats het apparaat binnen het 
bereik van de ADSL-modem of 
kabelmodem.



30 Hoofdstuk 3    Een AirPort-netwerk opzetten 

 

4 Als u 'Ethernet' hebt gekozen uit het venstermenu 'Verbind via' (Mac) of 'Verbinden via' 
(Windows), kiest u 'Handmatig' of 'Via DHCP' uit het venstermenu 'Configureer IPv4' 
(Mac) of 'IPv4 configureren' (Windows), afhankelijk van de manier waarop uw 
internetaanbieder IP-adressen toewijst.

Â Als uw aanbieder u een IP-adres en andere getallen heeft verschaft, geeft u die 
gegevens op om het IP-adres van het draadloze apparaat handmatig te configureren. 
Neem contact op met uw internetaanbieder als u niet weet welke optie u moet 
kiezen. Geef de IP-adresgegevens op in de velden onder het venstermenu 
'Configureer IPv4' (Mac) of 'IPv4 configureren' (Windows).

Â Als u 'PPPoE' hebt gekozen, ontvangt u uw IP-adres automatisch via DHCP van 
uw internetaanbieder.

Als uw internetaanbieder vraagt wat het MAC-adres van het draadloze apparaat is, 
geeft u het adres van de Ethernet-WAN-poort (<) op. U vindt dit adres op het etiket 
op de onderkant van het apparaat.

Als u uw draadloze apparaat hebt geconfigureerd met AirPort-configuratieprogramma, 
bevatten de velden onder het venstermenu 'Configureer IPv4' (Mac) of 'IPv4 
configureren' (Windows) mogelijk al de juiste gegevens voor uw internetaanbieder.

U kunt de snelheid van het WAN-Ethernet wijzigen als er voor het netwerk waarop 
u bent ingelogd speciale eisen gelden. Meestal zijn de instellingen die automatisch 
worden geconfigureerd correct. Uw internetaanbieder kan u vertellen of u deze 
instellingen moet wijzigen.

Neem contact op
met uw internet-

aanbieder voor
de gegevens die
u in deze velden

moet opgeven.

Via dit venstermenu
kunt u de snelheid

van de Ethernet-WAN-
poort aanpassen.
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Als u de snelheid van het WAN-Ethernet wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor de 
manier waarop het draadloze apparaat communiceert met het internet. Gebruik altijd 
de standaardinstellingen, behalve als u andere instructies hebt ontvangen van de 
serviceaanbieder. Als u de verkeerde instellingen invult, kan dit gevolgen hebben voor 
de netwerksnelheid.

Als u TCP/IP via DHCP configureert, kiest u 'Via DHCP' uit het venstermenu 'Configureer 
IPv4' (Mac) of 'IPv4 configureren' (Windows). U ontvangt uw IP-gegevens automatisch 
via DHCP van uw internetaanbieder. 

5 Als u 'PPPoE' hebt gekozen uit het venstermenu 'Verbind via' (Mac) of 'Verbinden via' 
(Windows), geeft u de PPPoE-instellingen op die u van uw internetaanbieder hebt 
ontvangen. Vul alleen een naam van de voorziening in het veld 'Naam voorziening' 
in als uw internetaanbieder dit vraagt. 

Mogelijk moet u in
deze velden gegevens

van uw internet-
aanbieder opgeven.
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Opmerking: Als u gebruikmaakt van AirPort, hebt u geen PPPoE-verbindingsprogramma 
van een andere fabrikant nodig. Met behulp van AirPort kunt u rechtstreeks verbinding 
met het internet maken.

Als u een verbinding met het internet wilt maken met een router via PPPoE en het 
draadloze apparaat via Ethernet is verbonden met de router, hoeft u voor de 
configuratie van het apparaat geen gebruik te maken van PPPoE. Kies 'Ethernet' uit het 
venstermenu 'Verbind via' (Mac) of 'Verbinden via' (Windows) in het paneel 'Internet' 
en schakel het aankruisvak 'Verspreid IP-adressen' (Mac) of 'IP-adressen verspreiden' 
(Windows) in het paneel 'Netwerk' uit. Aangezien uw router IP-adressen distribueert, 
hoeft uw draadloze apparaat dit niet meer te doen. Als meerdere apparaten in een 
netwerk IP-adressen verstrekken, kan dit tot problemen leiden.

Neem contact op
met uw internet-

aanbieder voor
de gegevens die
u in deze velden

moet opgeven.
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6 Klik op 'PPPoE' om PPPoE-opties voor de verbinding in te stellen.

Â Kies 'Altijd ingeschakeld', 'Automatisch' of 'Handmatig', afhankelijk van de manier 
waarop u wilt bepalen wanneer het draadloze apparaat met het internet is verbonden.
Als u 'Altijd ingeschakeld' kiest, blijft uw apparaat verbonden met de modem en met 
het internet (zolang de modem is ingeschakeld). Als u 'Automatisch' kiest, maakt het 
draadloze apparaat verbinding met de modem, die op zijn beurt verbinding maakt 
met het internet wanneer u een programma gebruikt waarvoor een internetverbinding 
vereist is, bijvoorbeeld een e-mail-, chat- of webprogramma. Als u 'Handmatig' kiest, 
moet u een verbinding tot stand brengen tussen de modem en het internet wanneer 
u een programma gebruikt waarvoor een internetverbinding vereist is.

Als u 'Automatisch' of 'Handmatig' kiest uit het venstermenu 'Verbinding', moet 
u een waarde kiezen (bijvoorbeeld '10 minuten') uit het venstermenu 'Verbreek 
indien inactief na' (Mac) of 'Verbreken indien inactief na' (Windows). Als u geen 
internetverbinding nodig hebt na het opgegeven tijdsinterval, wordt de verbinding 
met het internet verbroken.

Opmerking: als uw draadloze apparaat is aangesloten op uw modem via een 
Ethernet-LAN-poort en uw modem via PPPoE verbinding maakt met het internet, 
kunt u de handmatige instelling mogelijk niet gebruiken.

Â Geef DNS-serveradressen (Domain Name Server) op en geef de specifieke 
domeinnaam op die uw draadloze apparaat gebruikt voor verbinding met 
het internet.

7 Klik op 'Netwerk' en configureer de wijze waarop het apparaat de internettoegang 
beschikbaar maakt voor AirPort- en Ethernet-computers.
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Als u 'Ethernet' hebt gekozen uit het venstermenu 'Verbind via' (Mac) of 'Verbinden via' 
(Windows), geeft u via het venstermenu 'Verbindingsdeling' op hoe uw apparaat de 
internetverbinding deelt.

Â Als u één internetverbinding via DHCP en NAT wilt delen met AirPort-computers en 
met computers die met Ethernet met het apparaat zijn verbonden, kiest u 'Deel een 
publiek IP-adres' (Mac) of 'Een publiek IP-adres delen' (Windows) uit het venstermenu 
'Verbindingsdeling'. Als u DHCP en NAT gebruikt, wijst het draadloze apparaat 
dynamisch en automatisch IP-adressen toe aan clientcomputers. Hierdoor wordt 
de TCP/IP-configuratie op de afzonderlijke computers een stuk eenvoudiger. 
Zie “Opties voor DHCP en NAT instellen” op pagina 35.
Via het draadloze apparaat kunnen andere apparaten, computers die gebruikmaken 
van Ethernet en computers die gebruikmaken van AirPort, met elkaar communiceren 
met behulp van niet-IP-protocollen, zoals AppleTalk. Als u een AppleTalk Ethernet-
printer op het draadloze apparaat van Apple wilt aansluiten of met AppleTalk wilt 
werken voor verbindingen tussen draadloze en niet-draadloze computers, controleert 
u of de apparaten op de Ethernet-LAN-poort (G) van het apparaat zijn aangesloten.

Â Als u een reeks IP-adressen alleen via DHCP wilt verspreiden, kiest u 'Verspreid een 
reeks IP-adressen' (Mac) of 'Een reeks IP-adressen verspreiden' (Windows). Zie “Opties 
voor alleen DHCP instellen” op pagina 37.
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Â Als u niet wilt dat het draadloze apparaat zijn IP-adres deelt, kiest u 'Uitgeschakeld 
(brugmodus)'. Als u het apparaat in de brugmodus configureert, hebben AirPort-
computers toegang tot alle diensten op het Ethernet-netwerk. Het apparaat biedt 
dan geen mogelijkheden voor het delen van een internetverbinding. Zie “U werkt 
met een bestaand Ethernet-netwerk” op pagina 42 voor meer informatie over de 
configuratie van het draadloze apparaat als brug.
Het gebruik van het draadloze apparaat als brug is ook een manier om mogelijke 
compatibiliteitsproblemen tussen de functies van het apparaat voor het delen van de 
internettoegang en de verbindingsmethode van uw internetaanbieder op te lossen.

Opties voor DHCP en NAT instellen
Als u 'Deel een publiek IP-adres' (Mac) of 'Een publiek IP-adres delen' (Windows) hebt 
gekozen uit het venstermenu 'Verbindingsdeling', kunt u opties voor DHCP en NAT 
instellen. Klik op 'DHCP'.

Â Kies een bereik voor de IP-adressen uit het venstermenu voor het DHCP-bereik. Kies 
'10.0', '192.168' of '172.16' en geef in de velden 'DHCP-beginadres' en 'DHCP-eindadres' 
een begin- en eindadres op, afhankelijk van welke adressen u door het draadloze 
apparaat wilt laten toewijzen.

Â Geef in het veld 'DHCP-lease' een getal op en kies 'minuten', 'uur' of 'dagen' uit 
het venstermenu.

Â Typ een welkomstbericht in het veld 'DHCP-bericht'. Dit bericht wordt weergegeven 
wanneer een computer toegang krijgt tot uw netwerk.
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Â Als uw netwerk voor gebruik van een LDAP-server (Lightweight Directory Access 
Protocol) is geconfigureerd, kunt u het adres van de server opgeven in het veld 
'LDAP-server'. Computers in uw netwerk hebben dan toegang tot die server.

Â Als u bepaalde computers in uw draadloze netwerk een specifiek IP-adres wilt geven, 
klikt u op de knop met het plusteken onder de lijst 'DHCP-reserveringen' en volgt u 
de instructies op het scherm. Hierbij geeft u de reservering een naam en reserveert u 
het adres voor een bepaald MAC-adres of een bepaalde DHCP-client-ID. Als u 'MAC-
adres' kiest, klikt u op 'Ga door' (Mac) of 'Volgende' (Windows) en vult u het MAC-
adres en het specifieke IP-adres in.

Vervolgens kunt u NAT-opties voor het netwerk instellen. Klik op 'NAT'.

Â U kunt een standaardhost voor uw netwerk instellen. Een standaardhost (ook wel 
DMZ genoemd) is een computer in het netwerk die verbinding heeft met het 
internet en waarop al het binnenkomende verkeer terechtkomt. Het gebruik van 
een standaardhost kan handig zijn wanneer u met een computer in uw AirPort-
netwerk netwerkspellen speelt, of wanneer u al het internetverkeer via één computer 
wilt leiden.

Â U kunt NAT-PMP (NAT Port Mapping Protocol) instellen. NAT-PMP is een Internet 
Engineering Task Force Internet Draft en vormt een alternatief voor het vaker 
gebruikte UPnP-protocol (Universal Plug and Play) dat in veel NAT-routers (Network 
Address Translation) is geïmplementeerd. Met NAT-PMP kan een computer in een 
privaat netwerk (achter een NAT-router) de router automatisch zodanig configureren 
dat ook computers buiten het private netwerk verbinding kunnen maken met deze 
computer.
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Het protocol bevat een methode waarmee het publieke IP-adres van een NAT-
gateway kan worden opgehaald, zodat een client dit publieke IP-adres en het 
bijbehorende poortnummer bekend kan maken aan andere clients die ermee willen 
communiceren. Dit protocol is geïmplementeerd in momenteel verkrijgbare Apple 
producten, zoals Mac OS X 10.4 Tiger en hoger, AirPort Extreme, AirPort Express en 
Time Capsule, en ook in Bonjour voor Windows.

U kunt ook poortkoppeling configureren. Om ervoor te zorgen dat aanvragen op de 
juiste manier naar uw web-, AppleShare- of FTP-server of naar een specifieke computer 
in uw netwerk worden doorgestuurd, moet u een permanent IP-adres voor de server 
of computer instellen en gegevens over inkomende poortkoppeling opgeven voor het 
draadloze apparaat van Apple. Zie “Netwerkverkeer naar een bepaalde computer op 
uw netwerk leiden (poortkoppeling)” op pagina 57.

Opties voor alleen DHCP instellen
Als u 'Verspreid een reeks IP-adressen' (Mac) of 'Een reeks IP-adressen verspreiden' 
(Windows) hebt gekozen uit het venstermenu 'Verbindingsdeling', kan uw draadloze 
apparaat alleen via DHCP een reeks IP-adressen verspreiden. Als u deze optie hebt 
gekozen, kunt u NAT niet gebruiken. Klik op 'DHCP' en geef het begin- en eindadres 
op van de reeks adressen die u wilt verspreiden onder computers die inloggen op 
uw draadloze netwerk. 

U kunt extra DHCP-opties instellen, zoals 'DHCP-lease' en 'DHCP-bericht'. Zie hiervoor 
de bovenstaande instructies.
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Clientcomputers configureren
TCP/IP configureren op clientcomputers met Mac OS X versie 10.5

1 Open op de clientcomputer Systeemvoorkeuren en klik vervolgens op 'Netwerk'.

2 Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

a Als de clientcomputer AirPort gebruikt, selecteert u 'AirPort' in de lijst met 
netwerkvoorzieningen en klikt u vervolgens op de knop 'Geavanceerd'.

Kies 'Via DHCP' uit het venstermenu 'Configureer IPv4'.
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b Als u tijdens de configuratie van het netwerk van het draadloze apparaat een DHCP-
server hebt ingeschakeld en de clientcomputer gebruikmaakt van Ethernet, selecteert 
u 'Ethernet' in de lijst met netwerkvoorzieningen en kiest u vervolgens 'Via DHCP' uit 
het venstermenu 'Configureer'.
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c Als u tijdens de configuratie van het netwerk van het draadloze apparaat de optie 
'Verspreid een reeks IP-adressen' hebt geselecteerd, kunt u de internetverbinding 
beschikbaar maken voor Ethernet-clientcomputers door de IP-adressen van de 
clientcomputers handmatig op te geven. Selecteer 'Ethernet' in de lijst met 
netwerkvoorzieningen en kies vervolgens 'Handmatig' uit het venstermenu 
'Configureer'.

Als u Ethernet-clients handmatig configureert voor een draadloos apparaat dat NAT-
diensten via Ethernet biedt, kunt u IP-adressen uit het bereik van 10.0.1.2 tot en met 
10.0.1.200 opgeven. 

Typ '255.255.255.0' in het veld 'Subnetmasker'. Typ '10.0.1.1' in het veld 'Router'. 

Geef hetzelfde serveradres en dezelfde gegevens voor het zoekdomein op als tijdens 
de configuratie van het draadloze apparaat.

TCP/IP configureren op clientcomputers met Windows
Controleer of de draadloze adapter in de computer is geïnstalleerd en of de software 
voor de configuratie van de adapter is geïnstalleerd.

TCP/IP op clientcomputers configureren
1 Open het Configuratiescherm vanuit het Start-menu en klik vervolgens op 'Netwerk 

en internet'.

2 Klik op 'Netwerkcentrum'.

3 Klik op 'Netwerkverbindingen beheren' in de lijst 'Taken'.

4 Klik met de rechtermuisknop op de draadloze verbinding die u wilt delen en selecteer 
vervolgens 'Eigenschappen'.

Geef het IP-adres en 
de routeradressen op uit 
het bereik dat uw apparaat 
biedt. Geef, indien nodig, 
de DNS- en zoekdomein-
adressen op.



Hoofdstuk 3    Een AirPort-netwerk opzetten 41

 

5 Klik op 'Internet-protocol versie 4 (TCP/IPv4)' en vervolgens op 'Eigenschappen'.

Â Als u 'Een publiek IP-adres delen' hebt gekozen in het paneel 'Netwerk' van AirPort-
configuratieprogramma, selecteert u 'Automatisch een IP-adres laten toewijzen'.

Â Als u 'Een reeks IP-adressen verspreiden' hebt gekozen tijdens de configuratie van 
het netwerk van het draadloze apparaat, kunt u clientcomputers internettoegang 
geven door het IP-adres van de client handmatig in te stellen. Hiervoor selecteert 
u de optie 'Het volgende IP-adres gebruiken'.

Als u clients handmatig configureert voor een draadloos apparaat dat NAT-diensten 
biedt, kunt u IP-adressen uit het bereik van 10.0.1.2 tot en met 10.0.1.200, 172.16.1.2 tot 
en met 172.16.1.200 of 192.168.1.2 tot en met 192.168.1.200 opgeven.
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Typ '255.255.255.0' in het veld 'Subnetmasker'. Typ '10.0.1.1', '172.16.1.1' of '192.168.1.1' in het 
veld 'Standaardgateway', afhankelijk van welke adresseringsmethode u hebt gebruikt. 
Geef hetzelfde serveradres en dezelfde gegevens voor het zoekdomein op als tijdens 
de configuratie van het draadloze apparaat.

U werkt met een bestaand Ethernet-netwerk
U kunt met AirPort-configuratieprogramma gemakkelijk het draadloze apparaat van 
Apple configureren voor internettoegang via een bestaand Ethernet-netwerk waarin 
een router, switch of ander netwerkapparaat IP-adressen toewijst. Via de handmatige 
configuratiefuncties van AirPort-configuratieprogramma kunt u desgewenst optionele 
geavanceerde instellingen aanpassen. 

Opzet

Werking
Â Het draadloze apparaat van Apple (in dit voorbeeld een Time Capsule) gebruikt 

uw Ethernet-netwerk om met het internet te communiceren via de Ethernet-WAN-
poort (<). 

Â AirPort- en Ethernet-clients hebben toegang tot het internet en het Ethernet-
netwerk via het draadloze apparaat van Apple.

Router

Naar het internet

Naar Ethernet-poort

Time Capsule

Ethernet-WAN-poort<

2,4 of 5 GHz
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Benodigdheden voor een Ethernet-verbinding

Procedure
Een draadloos apparaat van Apple in een bestaand Ethernet-netwerk configureren 
met AirPort-configuratieprogramma

1 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 
'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows).

2 Klik op 'Ga door' (Mac) of 'Volgende' (Windows) en volg de instructies op het scherm 
om verbinding te maken met uw LAN (Local Area Network).

Handmatig uw draadloze apparaat instellen met AirPort-configuratieprogramma
1 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 

'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows).

2 Selecteer uw apparaat en kies vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. 
U kunt ook dubbel op het symbool van uw apparaat klikken om de configuratie in een 
nieuw venster te openen.

3 Klik op 'Internet' en kies 'Ethernet' uit het venstermenu 'Verbind via' (Mac) of 'Verbinden 
via' (Windows). 

4 Kies 'Handmatig' of 'Via DHCP' uit het venstermenu 'Configureer IPv4' (Mac) of 'IPv4 
configureren' (Windows). Welke optie u kiest, is afhankelijk van de manier waarop in 
uw Ethernet-netwerk IP-adressen worden toegewezen. Neem contact op met uw 
internetaanbieder of de netwerkbeheerder als u niet weet welke optie u moet kiezen.

Onderdelen Opmerkingen

Draadloos apparaat van Apple 
(een AirPort Extreme-
basisstation, een AirPort Express 
of een Time Capsule)

Stel het apparaat in op de 
brugmodus.

Ethernet-router of -switch of 
ander netwerkapparaat

De router, switch of het andere 
netwerkapparaat kan IP-
adressen toewijzen aan 
computers en apparaten in het 
Ethernet-netwerk.

Ethernet-kabels
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Als de adressen niet automatisch worden toegewezen, kiest u 'Handmatig' uit het 
venstermenu 'Configureer IPv4' (Mac) of 'IPv4 configureren' (Windows). Typ uw IP-
adresgegevens in de velden onder het venstermenu 'Configureer IPv4' (Mac) of 'IPv4 
configureren' (Windows).

Als u het draadloze apparaat van Apple hebt geconfigureerd met AirPort-
configuratieprogramma, bevatten de velden onder het venstermenu 'Configureer IPv4' 
(Mac) of 'IPv4 configureren' (Windows) mogelijk al de juiste gegevens.

Neem contact op
met de netwerk-
beheerder voor

de gegevens die
u in deze velden

moet opgeven.
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Als het IP-adres wordt toegewezen via DHCP, kiest u 'Via DHCP' uit het venstermenu 
'Configureer IPv4' (Mac) of 'IPv4 configureren' (Windows).

5 Kies 'Uitgeschakeld (brugmodus)' uit het venstermenu 'Verbindingsdeling'. Uw draadloze 
apparaat vormt een brug met de internetverbinding van het Ethernet-netwerk voor 
computers die draadloos of via Ethernet met het apparaat zijn verbonden.

Zie “Clientcomputers configureren” op pagina 38 voor informatie over het configureren 
van clientcomputers voor verbinding met het Ethernet-netwerk.
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Extra apparaten op uw AirPort Extreme-netwerk aansluiten
Als u een USB-printer op de USB-poort van uw draadloze apparaat van Apple (in dit 
voorbeeld een Time Capsule) aansluit, kan iedereen in het netwerk via deze printer 
afdrukken. Als u een USB-hub op de USB-poort van een AirPort Extreme-basisstation 
of een Time Capsule aansluit en vervolgens een harde schijf en een printer aansluit, 
kan iedereen in het netwerk hiervan gebruikmaken.

Als u een Time Capsule aansluit, kunt u in Mac OS X Leopard (versie 10.5.2 of hoger) 
Time Machine gebruiken om een reservekopie te maken van alle computers met 
Mac OS X Leopard in het netwerk.

Opzet

Procedure
Volg de instructies in de vorige gedeelten om uw AirPort Extreme-netwerk te 
configureren, afhankelijk van uw internetverbinding en de configuratie van uw 
draadloze netwerk. Sluit vervolgens een USB-schijf, een printer of een hub aan 
op de USB-poort van uw AirPort Extreme-basisstation of Time Capsule.

Opmerking: Als u een AirPort Express in uw netwerk gebruikt, kunt u een USB-printer 
op de USB-poort aansluiten zodat iedereen in het netwerk via deze printer kan 
afdrukken. De AirPort Express biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een 
USB-schijf.

ADSL- of kabelmodem

USB-printer

Time Capsule

Naar het internet

Ethernet-WAN-poort

AirPort Extreme

<

2,4 of 5 GHz

2,4 of 5 GHz

2,4 of 5 GHz



Hoofdstuk 3    Een AirPort-netwerk opzetten 47

 

Via een Apple TV in uw AirPort Extreme-netwerk iTunes-materiaal afspelen
Wanneer u een Apple TV draadloos of via Ethernet op uw AirPort Extreme-netwerk 
aansluit en vervolgens de Apple TV op uw breedbeeldtelevisie aansluit, kunt u naar 
hartelust van uw iTunes-materiaal (zoals films, televisieprogramma's en muziek) genieten. 
(Raadpleeg de documentatie bij uw Apple TV voor instructies voor de configuratie.)

Geavanceerde opties instellen

Extra draadloze apparaten op het AirPort-netwerk aansluiten
U kunt extra draadloze apparaten van Apple aansluiten om het bereik van het 
draadloze netwerk uit te breiden. Zo kunt u bijvoorbeeld via Ethernet een AirPort 
Extreme-basisstation of een Time Capsule aansluiten. Een netwerk met apparaten die 
via Ethernet zijn aangesloten, wordt ook wel een 'roaming-netwerk' genoemd. U kunt 
ook draadloos verbinding maken met draadloze apparaten van Apple om het bereik 
van het netwerk uit te breiden. 

ADSL- of kabelmodem

Naar het internet

Naar Ethernet-poort

Ethernet-WAN-poort<

Time Capsule

Apple TV
2,4 GHz

2,4 of 5 GHz
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Roaming configureren
U kunt één draadloos netwerk opzetten met behulp van meerdere AirPort Extreme-
basisstations of Time Capsules. Clientcomputers waarop met AirPort wordt gewerkt, 
kunnen dan van het ene apparaat op het andere overschakelen zonder dat de 
netwerkdiensten worden onderbroken (dit proces wordt 'roaming' genoemd).

Roaming configureren
1 Sluit alle AirPort Extreme-basisstations en Time Capsules aan op hetzelfde subnetwerk 

in het Ethernet-netwerk.

2 Geef elk apparaat een unieke naam.

3 Geef voor elk apparaat dezelfde netwerknaam en hetzelfde wachtwoord op.

4 Configureer de apparaten als brug. Volg hiervoor de instructies in het vorige gedeelte.

Als u wilt dat één apparaat IP-adressen toewijst via DHCP, voert u bovendien de 
volgende stappen uit: 

1 Configureer een van de apparaten als DHCP-server.

2 Configureer de andere apparaten als brug. Volg hiervoor de instructies in het vorige 
gedeelte.

Het apparaat dat als DHCP-server fungeert, kan zijn IP-adres ook via DHCP ontvangen 
van een server in een Ethernet-netwerk, of van een kabel- of ADSL-modem die 
verbinding heeft met een internetaanbieder. 

Naar Ethernet-poort Naar het internetEthernet-LAN-poorten

AirPort Extreme

ADSL- of kabelmodem

G

Time Capsule

Ethernet-WAN-poort<
2,4 of 5 GHz

2,4 GHz
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Het bereik van een 802.11n-netwerk uitbreiden
Het is makkelijker om het bereik van een 802.11n-netwerk uit te breiden als u een 
tweede 802.11n-apparaat aansluit. Het aansluiten van twee draadloze 802.11n-
apparaten van Apple vereenvoudigt de WDS-configuratie aanzienlijk.

Het bereik van een 802.11n-netwerk uitbreiden
1 Open AirPort-configuratieprogramma en selecteer het apparaat dat verbinding moet 

maken met het internet. Zie de voorafgaande gedeelten van dit document voor 
instructies voor de configuratie van het draadloze apparaat, afhankelijk van uw 
internetverbinding.

2 Kies 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het symbool van 
uw apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. Geef, indien 
nodig, het wachtwoord op.

3 Klik op de knop 'AirPort' en vervolgens op 'Draadloos'.

4 Kies 'Maak draadloos netwerk aan' (Mac) of 'Draadloos netwerk aanmaken' (Windows) 
uit het venstermenu 'Draadloze modus' en schakel het aankruisvak 'Sta uitbreiding 
netwerkbereik toe' (Mac) of 'Uitbreiding netwerkbereik toestaan' (Windows) in.

5 Selecteer vervolgens het apparaat waarmee u het bereik van dit netwerk wilt 
uitbreiden en kies 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het 
symbool van het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. 
Geef, indien nodig, het wachtwoord op.

6 Kies 'Breid bereik draadloos netwerk uit' (Mac) of 'Bereik van een draadloos netwerk 
uitbreiden' (Windows) uit het venstermenu 'Draadloze modus' en kies het netwerk dat 
u wilt uitbreiden uit het venstermenu 'Netwerknaam'.
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7 Geef, indien nodig, de netwerknaam en het wachtwoord op.

8 Klik op 'Werk bij' (Mac) of 'Bijwerken' (Windows) om het apparaat met de nieuwe 
netwerkinstellingen bij te werken.

Het bereik van het AirPort-netwerk verkleinen
U kunt het bereik van het AirPort-netwerk ook verkleinen. Dit is bijvoorbeeld handig 
als u wilt bepalen wie toegang hebt tot het netwerk. U kunt het bereik bijvoorbeeld 
beperken tot één bepaalde ruimte.

Het bereik van het AirPort-netwerk verkleinen
1 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 

'Programma's' op een Mac of via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' op een 
computer met Windows).

2 Selecteer uw draadloze apparaat en kies vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige 
configuratie'. U kunt ook dubbel op het symbool van uw apparaat klikken om de 
configuratie in een nieuw venster te openen. Geef, indien nodig, het wachtwoord op.

3 Klik op de knop 'AirPort' en vervolgens op 'Draadloos'.

4 Klik op 'Draadloze opties' en kies een percentage uit het venstermenu 'Zendersterkte'. 
Hoe lager het percentage, hoe kleiner het bereik.
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Het netwerk beveiligen
Uw netwerk is beveiligd door het wachtwoord dat u hebt ingesteld. Daarnaast kunt 
u een aantal aanvullende maatregelen nemen om het netwerk te beveiligen.

Netwerken die door SNMP (Simple Network Management Protocol) worden beheerd, 
kunnen kwetsbaar zijn voor 'denial-of-service'-aanvallen. Daarnaast kunnen niet-
bevoegde gebruikers mogelijk de netwerkinstellingen wijzigen als u het draadloze 
apparaat via de WAN-poort configureert. Wanneer het aankruisvak 'Activeer 
configuratie op afstand' is ingeschakeld, worden de Bonjour-gegevens van het 
apparaat (de naam en het IP-adres van het apparaat) via de WAN-poort gepubliceerd. 
Door deze optie uit te schakelen, is het netwerk mogelijk beter beveiligd.

Het netwerk en het draadloze apparaat extra beveiligen
1 Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw apparaat en kies 'Basisstation' > 

'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het symbool van het apparaat klikken 
om de configuratie in een nieuw venster te openen. Geef, indien nodig, het 
wachtwoord op.

2 Klik op de knop 'Geavanceerd' en klik vervolgens op 'Logbestanden en SNMP'.

3 Zorg ervoor dat de aankruisvakken 'Sta SNMP toe' en 'Sta SNMP via WAN toe' (Mac) 
of 'SNMP toestaan' en 'SNMP via WAN toestaan' (Windows) niet zijn ingeschakeld.

Wi-Fi Protected Access gebruiken
De AirPort Extreme ondersteunt de WPA- en de WPA2-beveiligingsstandaard voor 
draadloze netwerken. Via Mac OS X versie 10.3 of hoger of Windows XP met Service 
Pack 2 en de 802.1X-identiteitscontroleopties biedt WPA-beveiliging een geavanceerdere 
gegevenscodering dan WEP. WPA controleert ook de identiteit van de gebruiker, 
iets wat praktisch onmogelijk was met WEP. Als in uw computer een draadloze 
AirPort Extreme-kaart is geïnstalleerd, kunt u gebruikmaken van de 
beveiligingsupdates in WPA2, waaronder AES-CCMP-codering.

De AirPort Extreme ondersteunt twee modi voor WPA en WPA2: de bedrijfsmodus, 
waarin voor het controleren van de identiteit van gebruikers een aparte server wordt 
gebruikt, en de persoonlijke modus, waarin wordt vertrouwd op de mogelijkheden van 
TKIP voor WPA en AES-CCMP voor WPA2, zonder dat een server voor identiteitscontrole 
is vereist. 

De bedrijfsmodus is ontwikkeld voor grotere netwerken die worden opgezet en 
beheerd door een IT-professional. Om een WPA- of WPA2-bedrijfsnetwerk op te zetten, 
moet u op een Mac eerst in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren een 802.1X-
verbinding instellen. Om een 802.1x-verbinding op een Windows-computer in te 
stellen, raadpleegt u de documentatie die u bij uw computer hebt ontvangen. 
De 802.1X-verbinding vereist een protocol voor identiteitscontrole, zoals TTLS, LEAP 
of PEAP. 
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Voor het opzetten van een WPA- of WPA2-bedrijfsnetwerk is een server voor 
identiteitscontrole vereist, zoals een RADIUS-server, voor het beheren en valideren van 
gebruikersgegevens, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en gebruikerscertificaten. 
Raadpleeg de documentatie die bij de server is geleverd om de server te configureren. 

De persoonlijke modus is bedoeld voor thuisnetwerken of kleine bedrijfsnetwerken 
en kan door de meeste gebruikers worden opgezet en beheerd. Voor de persoonlijke 
modus is geen aparte server voor identiteitscontrole vereist. Gebruikers van het 
netwerk hoeven meestal alleen een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven 
om toegang te krijgen tot het netwerk.

Opmerking: Als u in een bestaand WDS-netwerk WPA wilt gaan gebruiken in plaats 
van WEP, moet u de draadloze apparaten opnieuw instellen en uw netwerk opnieuw 
configureren. Raadpleeg voor meer informatie over het opnieuw instellen van een 
draadloos apparaat van Apple de documentatie die u bij het apparaat hebt ontvangen.

Een WPA- of WPA2-bedrijfsnetwerk opzetten
Op een computer met Mac OS X moet u eerst een 802.1X-verbinding configureren.

1 Open Systeemvoorkeuren, klik op 'Netwerk' en klik vervolgens op 'AirPort'.

2 Klik op 'Geavanceerd' en klik vervolgens op '802.1X'.

3 Geef de instellingen voor de verbinding op.

Opmerking: Voor bepaalde identiteitscontroleprotocollen is autorisatie van digitale 
certificaten op de server vereist. Raadpleeg de documentatie bij de server voor meer 
informatie over het maken en verspreiden van digitale certificaten.

4 Klik op 'OK' om de instellingen te bewaren. 

Met AirPort-configuratieprogramma een WPA- of WPA2-bedrijfsnetwerk 
configureren op computers met Mac OS X of Windows XP

1 Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw draadloze apparaat en kies 
vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het 
symbool van het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. 
Geef, indien nodig, het wachtwoord op.

2 Kies 'WPA/WPA2 - bedrijfsniveau' of 'WPA2 - bedrijfsniveau' uit het venstermenu 
'Draadloze beveiliging', afhankelijk van de mogelijkheden van de clientcomputers 
die zullen inloggen op uw netwerk.

3 Klik op 'Configureer RADIUS' (Mac) of 'RADIUS configureren' (Windows) en geef het 
IP-adres, de poort en het gedeelde geheim (of wachtwoord) van de primaire en de 
secundaire RADIUS-identiteitscontroleservers op. Vraag de beheerder van de RADIUS-
server wat u in deze velden moet opgeven.
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Een persoonlijk WPA- of WPA2-netwerk opzetten
1 Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw draadloze apparaat en kies 

vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het 
symbool van het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. 
Geef, indien nodig, het wachtwoord op.

2 Kies 'WPA/WPA2 - persoonlijk' of 'WPA2 - persoonlijk' uit het venstermenu 'Draadloze 
beveiliging', afhankelijk van de mogelijkheden van de clientcomputers die zullen 
inloggen op uw netwerk.

3 Typ een wachtwoord van 8 tot 63 ASCII-tekens.

Toegangscontrole instellen
Met deze voorziening kunt u aangeven welke AirPort-computers via het draadloze 
apparaat gegevens kunnen uitwisselen met het bekabelde netwerk.

Elke computer met draadloze voorzieningen heeft een uniek MAC-adres. U kunt de 
toegang beperken door een toegangscontrolelijst op te stellen die alleen de MAC-
adressen bevat van computers die u toegang tot het bekabelde netwerk wilt geven.

Om het MAC-adres (de AirPort-ID) van de AirPort-kaart te achterhalen, klikt u op de 
knop 'AirPort' in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren.

Een toegangscontrolelijst opstellen
1 Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw draadloze apparaat en kies 

vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. Geef, indien nodig, het 
wachtwoord op.

2 Klik op de knop 'AirPort' en vervolgens op 'Toegang' (Mac) of 'Toegangscontrole' 
(Windows).
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3 Kies 'Tijdgebonden toegang' of 'RADIUS' uit het venstermenu 'Toegangscontrole 
via MAC-adres', afhankelijk van het apparaat dat u configureert.

Â Als u 'Tijdgebonden toegang' hebt gekozen, klikt u op de knop met het plusteken 
en geeft u het MAC-adres en de naam of beschrijving op van de computers die u 
toegang wilt geven tot het netwerk. U kunt ook op 'Deze computer' klikken om het 
MAC-adres en de naam van de computer toe te voegen waarmee u dit draadloze 
apparaat configureert. Klik dubbel op de computer in de lijst en kies een waarde uit 
elk venstermenu. Kies een dag van de week of 'Elke dag' uit het venstermenu voor 
dagen en kies vervolgens 'hele dag' of 'tussen' uit het andere venstermenu. Als u 
'tussen' kiest, kunt u de tijdstippen bewerken door dubbel in de tijdvelden te klikken.

Â Als u 'RADIUS' kiest, geeft u het RADIUS-type, de RADIUS-IP-addressen, het gedeelde 
geheim en de primaire poort voor de primaire RADIUS-server op. Geef ook de 
gegevens op voor de secundaire RADIUS-server, indien aanwezig. Vraag deze 
gegevens op bij de serverbeheerder als u ze zelf niet hebt.

Belangrijk: Dankzij de toegangscontrole van AirPort voorkomt u dat computers die niet 
in de toegangscontrolelijst zijn opgenomen, verbinding met het AirPort-netwerk 
kunnen maken. Zie “Het AirPort Extreme-netwerk configureren” op pagina 19 om 
te zien hoe u kunt voorkomen dat niet-geautoriseerde computers op het AirPort-
netwerk inloggen.

U kunt ook het MAC-adres van een draadloze 802.11-netwerkkaart van een andere 
fabrikant aan de toegangscontrolelijst toevoegen. Bij de meeste kaarten treft u het 
MAC-adres aan op het etiket op de metalen behuizing van de kaart.
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Toegangscontrole is niet compatibel met de WPA- of WPA2-bedrijfsmodus. U kunt óf 
toegangscontrole óf WPA (bedrijfsniveau) gebruiken in een netwerk, maar niet allebei.

Een RADIUS-server gebruiken
Als u gebruikmaakt van een RADIUS-server in het netwerk, worden de MAC-adressen 
(AirPort-ID's) op een afzonderlijke computer gecontroleerd. Hierdoor is het niet nodig 
om op elk apparaat in het netwerk een toegangscontrolelijst op te slaan met de MAC-
adressen van de computers die toegang hebben tot het netwerk. In plaats daarvan 
worden alle adressen opgeslagen op een server die beschikbaar is via een specifiek
IP-adres.

Identiteitscontrole via een RADIUS-server configureren
1 Geef op de server de MAC-adressen op van de computers die toegang hebben tot 

het netwerk.

2 Wanneer de configuratie van de RADIUS-server is voltooid, opent u AirPort-
configuratieprogramma, selecteert u uw draadloze apparaat en kiest u vervolgens 
'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het symbool van 
het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. Geef, 
indien nodig, het wachtwoord op.

3 Klik op 'AirPort', klik op 'Toegang' (Mac) of 'Toegangscontrole' (Windows) en kies 
'RADIUS' uit het venstermenu 'Toegangscontrole via MAC-adres'.

4 Kies een structuur uit het venstermenu 'RADIUS-type'.

Als u 'Standaard' kiest, gebruikt het draadloze apparaat voor de MAC-adressen de 
notatie '010203-0a0b0c'. Deze adressen worden vervolgens op de RADIUS-server 
gebruikt als gebruikersnamen. Het gemeenschappelijke geheim is het wachtwoord 
voor gebruikers die inloggen op het netwerk. Deze structuur wordt vaak gebruikt voor 
Lucent- en Agere-servers.

Als u 'Alternatief' kiest, wordt voor de MAC-adressen de notatie '0102030a0b0c' 
gebruikt. De MAC-adressen worden vervolgens zowel voor de gebruikersnaam als het 
wachtwoord gebruikt door gebruikers die inloggen op het netwerk. Deze structuur 
wordt vaak gebruikt voor Cisco-servers.
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5 Geef het IP-adres, de poort en het gemeenschappelijke geheim (of het wachtwoord) 
van de primaire en secundaire server op.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie van een RADIUS-server 
de documentatie die bij de RADIUS-server is geleverd of neem contact op met 
de netwerkbeheerder.

De toegangscontrolelijst en RADIUS werken samen. Als een gebruiker probeert in 
te loggen op een netwerk dat een identiteitscontrole uitvoert met behulp van een 
toegangscontrolelijst of een RADIUS-server, zoekt het draadloze apparaat eerst in 
de toegangscontrolelijst. Als het MAC-adres in de toegangscontrolelijst staat, kan de 
gebruiker inloggen op het netwerk. Als het MAC-adres niet in de toegangscontrolelijst 
staat, zoekt het apparaat op de RADIUS-server naar het MAC-adres. Als het MAC-adres 
op de RADIUS-server wordt gevonden, kan de gebruiker inloggen op het netwerk.

Opmerking: RADIUS-toegangscontrole is niet compatibel met de modus 'WPA 
Persoonlijk' of 'WPA2 Persoonlijk'. U kunt óf RADIUS-toegangscontrole óf WPA 
(bedrijfsniveau) gebruiken in een netwerk, maar niet allebei.
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Netwerkverkeer naar een bepaalde computer op uw netwerk 
leiden (poortkoppeling)
AirPort Extreme werkt met NAT (Network Address Translation) om één IP-adres 
beschikbaar te stellen aan de computers die inloggen op het AirPort Extreme-netwerk. 
Om met één IP-adres internettoegang te bieden aan meerdere computers, wordt door 
NAT aan elke computer in het AirPort Extreme-netwerk een privaat IP-adres toegewezen. 
Vervolgens worden deze adressen afgestemd op de poortnummers. Wanneer een 
computer in het private AirPort-netwerk een informatieaanvraag naar het internet 
verzendt, wordt op het draadloze apparaat een tabel aangemaakt waarin het 
poortnummer wordt gekoppeld aan het private IP-adres. 

Als u een web-, AppleShare- of FTP-server gebruikt in het AirPort Extreme-netwerk, 
worden ook vanaf andere computers communicatieaanvragen naar de server 
verzonden. Omdat de tabel van het draadloze apparaat van Apple geen vermeldingen 
bevat voor deze aanvragen, kan de informatie niet naar de juiste computer in het 
AirPort-netwerk worden gestuurd. 

Om ervoor te zorgen dat aanvragen op de juiste manier naar de web-, AppleShare- 
of FTP-server worden doorgestuurd, moet u een permanent IP-adres voor de server 
instellen en inkomende-poortkoppelingsgegevens toewijzen aan het draadloze 
apparaat van Apple.

Inkomende-poortkoppeling configureren
1 Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw draadloze apparaat en kies 

vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het 
symbool van het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. 
Geef, indien nodig, het wachtwoord op.
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2 Klik op de knop 'Geavanceerd' en klik vervolgens op 'Poortkoppeling'.

3 Klik op de knop met het plusteken en kies een voorziening, bijvoorbeeld 
'Bestandsdeling', uit het venstermenu 'Voorziening' (Mac) of 'Type service' (Windows).

Geef eventueel extra gegevens in de tekstvelden op.

Om met poortkoppeling te werken, moet u TCP/IP handmatig configureren op 
de computer waarop de web-, AppleShare- of FTP-server actief is.

U kunt ook een computer als standaardhost configureren om zo een permanent IP-
adres voor de computer in te stellen en gegevens over de inkomende-poortkoppeling 
te verstrekken aan het AirPort Extreme-basisstation of aan de AirPort Express. Dit wordt 
ook wel een 'DMZ' genoemd en is met name handig bij het spelen van bepaalde 
netwerkspellen of het houden van videoconferenties.
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Een standaardhost configureren
1 Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw draadloze apparaat en kies 

vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het 
symbool van het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. 
Geef, indien nodig, het wachtwoord op.

2 Klik op de knop 'Internet' en vervolgens op 'NAT'.

3 Schakel het aankruisvak 'Activeer standaardhost op' (Mac) of 'Standaardhost activeren 
op' (Windows) in. Het standaard-IP-adres is 10.0.1.253.

4 Geef op de hostcomputer hetzelfde IP-adres op.

Logbestanden bijhouden
U kunt het draadloze apparaat zodanig instellen dat aan het systeemlogboek (Mac) 
of het Syslog-programma (Windows) statusgegevens worden toegevoegd. Dit kan 
van pas komen bij het oplossen van problemen en het bewaken van de werking 
van een apparaat.

Het bijhouden van logbestanden instellen
1 Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw draadloze apparaat en kies 

vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het 
symbool van het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. 
Geef, indien nodig, het wachtwoord op.

2 Klik op de knop 'Geavanceerd' en vervolgens op 'Statistieken'.

3 Geef in het veld 'Doeladres Syslog' het IP-adres op van de computer waar de 
logbestanden naartoe moeten worden gestuurd.

4 Kies een niveau uit het venstermenu 'Niveau Syslog'.

U moet een NTP-server (Network Time Protocol) opgeven voor gebruik door elk 
draadloos apparaat zodat bij de informatie in het logbestand de juiste tijd wordt 
vermeld.

De tijd automatisch instellen
1 Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw draadloze apparaat en kies 

vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het 
symbool van het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. 
Geef, indien nodig, het wachtwoord op.

2 Klik op de knop 'AirPort' en vervolgens op 'Basisstation'.

3 Schakel het aankruisvak 'Stel tijd automatisch in' (Mac) of 'Tijd automatisch instellen' 
(Windows) in en kies een NTP-server uit het venstermenu, als u via uw netwerk of het 
internet toegang hebt tot een dergelijke server.



60 Hoofdstuk 3    Een AirPort-netwerk opzetten 

 

Als u op 'Logbestanden en statistieken' klikt, kunt u logbestanden bekijken en 
exporteren en gegevens over draadloze clients en DHCP-clients bekijken.

Als u de logbestanden exporteert, kunt u deze bestanden bekijken op de computer 
die ze ontvangt. Op de Mac gebruikt u hiervoor het programma Console (in de map 
'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'). In Windows kiest u 'Start' > 'Alle 
programma's' > 'AirPort'.

Terug naar mijn Mac in uw draadloze netwerk gebruiken
Als u een betaald MobileMe-abonnement hebt (geen proefversie), kunt u via Terug 
naar mijn Mac toegang krijgen tot uw AirPort-basisstation of Time Capsule, 
bijvoorbeeld om het netwerk te bewaken of om de instellingen van het basisstation 
of de Time Capsule te wijzigen.

Bovendien kunt u op deze manier toegang krijgen tot de harde schijf van de Time 
Capsule of tot een externe USB-schijf die op het basisstation of de Time Capsule 
is aangesloten.

Terug naar mijn Mac op uw draadloze apparaat instellen
1 Klik in het paneel 'Geavanceerd' op de tab 'MobileMe'.

2 Geef uw MobileMe-gebruikersnaam en -wachtwoord op.

IPv6 configureren
IPv6 is een nieuwe versie van het internetprotocol (IP). IPv6 wordt op dit moment 
voornamelijk door enkele onderzoeksinstituten gebruikt. De meeste computers 
gebruiken geen IPv6 en hoeven hiervoor dan ook niet te worden geconfigureerd.

Het voornaamste voordeel van IPv6 is dat dit protocol de adresgrootte verhoogt van 
32 bits (de huidige IPv4-standaard) tot 128 bits. Een adresgrootte van 128 bits 
ondersteunt maar liefst miljarden adressen. Hierdoor zijn er meer adressen beschikbaar 
dan met de vorige versie van het protocol. Bovendien biedt IPv6 meer mogelijkheden 
om het adres te configureren en kan automatische configuratie eenvoudiger worden 
uitgevoerd.

IPv6 wordt standaard automatisch geconfigureerd en deze standaardinstellingen zijn 
voldoende. Als uw netwerkbeheerder of internetaanbieder u echter expliciet heeft 
gezegd IPv6 handmatig te configureren, volgt u de onderstaande instructies.

Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw draadloze apparaat en kies 
vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. Geef, indien nodig, het 
wachtwoord op. Klik op de knop 'Geavanceerd' en vervolgens op 'IPv6'.
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Handmatig opties voor IPv6 instellen
1 Kies 'Node' of 'Tunnel' uit het venstermenu 'IPv6-modus', afhankelijk van de methode 

die u moet gebruiken.

2 Kies 'Handmatig' uit het venstermenu 'Configureer IPv6' (Mac) of 'IPv6 configureren' 
(Windows) en geef de gegevens op die u van uw internetaanbieder of netwerkbeheerder 
hebt ontvangen.

De IPv6-firewall aanpassen
Op sommige draadloze apparaten kunt u de instellingen van de IPv6-firewall wijzigen 
met AirPort-configuratieprogramma. 

Instellingen voor de IPv6-firewall wijzigen
1 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 

'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows).

2 Selecteer uw apparaat in de lijst en geef het wachtwoord op.

3 Klik op de knop 'Geavanceerd' en vervolgens op 'IPv6-firewall'.

Standaard zijn 'Sta Teredo-tunnels toe' (Mac) of 'Teredo-tunnels toestaan' (Windows) 
en 'Sta inkomende IPSec-identiteitscontrole toe' (Mac) of 'Inkomende IPSec-
identiteitscontrole toestaan' (Windows) geselecteerd.

Om toegang te verlenen tot bepaalde apparaten in uw netwerk vanaf achter de IPv6-
firewall, klikt u op de knop met het plusteken en geeft u het IPv6-adres en/of de poort 
van het apparaat op.

Voor het gebruik van een IPv6-firewall hebt u een draadloos 802.11n-apparaat van 
Apple nodig.

USB-schijven in uw netwerk delen en beveiligen
Als u een USB-schijf op uw AirPort Extreme-basisstation of Time Capsule aansluit, 
kan deze worden gebruikt voor het maken van reservekopieën en het opslaan en 
delen van bestanden door Mac- en Windows-computers die op het vaste of draadloze 
netwerk zijn aangesloten. 



62 Hoofdstuk 3    Een AirPort-netwerk opzetten 

 

Als u een Time Capsule hebt, hoeft u geen externe schijf aan te sluiten.
De Time Capsule is namelijk voorzien van een interne AirPort-schijf.

Een harde schijf in uw netwerk delen
1 Sluit de harde schijf aan op de USB-poort aan de achterzijde van het AirPort Extreme-

basisstation of van de Time Capsule.

2 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 
'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows).

3 Selecteer uw AirPort Extreme-basisstation of uw Time Capsule en kies vervolgens 
'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het symbool van 
het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen. Geef, indien 
nodig, het wachtwoord op.

4 Klik op de knop 'Schijven' en vervolgens op 'Bestandsdeling'.

5 Kies 'Met een schijfwachtwoord' of 'Met basisstationwachtwoord' als u de gedeelde 
schijf met een wachtwoord wilt beveiligen, of kies 'Met accounts' als u de schijf met 
behulp van accounts wilt beveiligen.

Â Als u voor het gebruik van accounts kiest, klikt u op 'Configureer accounts' (Mac) 
of op 'Accounts configureren' (Windows). Vervolgens klikt u op de knop met het 
plusteken en geeft u een naam en wachtwoord op voor elke gebruiker die u 
toegang tot de schijf wilt geven.

6 Kies 'Niet toegestaan', 'Alleen-lezen' of 'Lezen en schrijven' om toegang tot de schijf 
voor gastgebruikers te definiëren.

7 Schakel het aankruisvak 'Deel schijven via Ethernet-WAN-poort' (Mac) of 'Schijven delen 
via Ethernet-WAN-poort' (Windows) in als u externe toegang tot de schijf via de WAN-
poort mogelijk wilt maken.

De gegevensoverdrachtsnelheid kan variëren, afhankelijk van het netwerk.

Naar het internet

ADSL- of kabelmodem

AirPort Extreme USB harde schijf

Ethernet-WAN-poort<

2,4 of 5 GHz

2,4 of 5 GHz
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Een Time Capsule in het netwerk gebruiken
Als u een Time Capsule gebruikt en een computer hebt met Mac OS X Leopard (versie 
10.5.2 of hoger), kunt u Time Machine gebruiken om automatisch een reservekopie te 
maken van alle computers in het netwerk die Leopard gebruiken. Andere Macs en 
Windows-computers kunnen de ingebouwde AirPort-schijf van de Time Capsule 
gebruiken voor het maken van reservekopieën en het bewaren en delen van bestanden. 

En aangezien elke Time Capsule ook een volledig uitgerust 802.11n-basisstation is, kunt 
u uw Time Capsule configureren voor het delen van een internetverbinding met 
computers in het AirPort-netwerk dat door de Time Capsule is aangemaakt. 

Voor informatie over het gebruik van uw Time Capsule met Time Machine in 
Mac OS X Leopard, zoekt u in Mac Help op “Time Capsule”.

Een USB-printer op een draadloos apparaat van Apple 
aansluiten
Wanneer u een geschikte USB-printer op uw draadloze apparaat van Apple (een AirPort 
Extreme-basisstation, een AirPort Express of een Time Capsule) aansluit, kunnen alle 
computers in het netwerk met Mac OS X versie 10.2.3 of hoger, Windows XP met 
Service Pack 2, of Windows Vista, via deze printer afdrukken.

Een printer aansluiten op het netwerk
1 Sluit de printer aan op de USB-poort van het draadloze apparaat van Apple.

2 Configureer de clientcomputers als volgt:

Â Op een computer met Mac OS X versie 10.5 of hoger opent u Systeemvoorkeuren en 
klikt u op 'Afdrukken en faxen'. Selecteer de printer in de lijst 'Printers'. Als de printer 
niet voorkomt in de lijst, klikt u op de knop met het plusteken onder de lijst, zoekt u 
de printer en klikt u vervolgens op 'Voeg toe'.

Naar het internet

ADSL- of kabelmodem

Time Capsule

Ethernet-WAN-poort<

2,4 of 5 GHz

2,4 of 5 GHz

2,4 GHz
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Â Op een computer met Mac OS X versie 10.2.3 of hoger opent u Printerconfiguratie (in 
de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's') en selecteert u de printer in de 
lijst. Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op 'Voeg toe' en kiest u 'Bonjour' 
uit het venstermenu. Vervolgens selecteert u de printer in de lijst.

Â Op een computer met Windows installeert u Bonjour voor Windows vanaf de cd met 
AirPort-software en volgt u de instructies op het scherm om verbinding te maken 
met de printer.

U kunt de standaardnaam van de printer door een andere naam vervangen.

De naam van de USB-printer wijzigen
1 Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer uw apparaat en kies vervolgens 

'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. U kunt ook dubbel op het symbool van 
het apparaat klikken om de configuratie in een nieuw venster te openen.

2 Klik op de knop 'Printers' en geef een naam op voor de printer in het veld 'USB-printers'.

Een draadloze client aan uw 802.11n-netwerk toevoegen
Als uw draadloze apparaat dit ondersteunt en als uw netwerk met een wachtwoord 
is beveiligd via WPA (persoonlijk of WPA/WPA2 - persoonlijk), kunt u draadloze clients 
toegang tot uw netwerk verlenen zonder dat deze het wachtwoord voor het netwerk 
hoeven op te geven.

Wanneer u toestaat dat een client kan inloggen op uw netwerk, worden de naam 
van de client en het draadloze MAC-adres (of AirPort-ID) opgeslagen in de 
toegangscontrolelijst totdat u deze gegevens uit de lijst verwijdert. U kunt 24 uur 
toegang verlenen. Na deze tijd kan de client niet meer inloggen op uw netwerk.

Als u een client toegang tot uw draadloze netwerk verleent, hoeft de client het 
netwerkwachtwoord niet op te geven.

Clients toegang tot uw netwerk verlenen
1 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 

'Programma's' op de Mac en via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' in Windows).

2 Selecteer uw draadloze apparaat van Apple en kies vervolgens 'Basisstation' > 
'Handmatige configuratie'. Geef, indien nodig, het wachtwoord op.

3 Kies 'Voeg draadloze clients toe' (Mac) of 'Draadloze clients toevoegen' (Windows) uit 
het Basisstation-menu.

4 Stel in op welke wijze clients inloggen op het netwerk:

Â Selecteer 'PIN-code' om de achtcijferige code in te stellen die clients moeten 
opgeven om toegang tot het netwerk te krijgen.

Â Selecteer 'Eerste poging' om toegang te verlenen aan de eerste client die op het 
netwerk probeert in te loggen.
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Â Selecteer 'Beperk toegang van client tot 24 uur' (Mac) of 'Toegang van client 
beperken tot 24 uur' (Windows) als u slechts één dag toegang tot uw netwerk wilt 
toestaan. Als u deze optie niet selecteert, heeft de client toegang tot uw netwerk 
totdat u de naam van de lijst verwijdert.

Problemen oplossen
Als zich problemen voordoen wanneer u via een AirPort Extreme-netwerk verbinding 
met het internet wilt maken, doet u het volgende:

In Mac OS X:
Â Controleer of het draadloze apparaat verbinding met het internet heeft gemaakt. 

De computers in het AirPort-netwerk kunnen alleen verbinding met het internet 
maken als het apparaat met het internet is verbonden.

Â Controleer de internetverbinding op de computer. Als u vanaf de computer geen 
verbinding kunt maken, heeft het probleem mogelijk met de internetverbinding 
te maken.

Â Controleer op een Mac met Mac OS X versie 10.5 de actieve netwerkvoorzieningen 
in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren. Controleer of de poorten waarvan 
u gebruik wilt maken, actief zijn.

Â Open het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren en klik op 'AirPort'. Controleer of 
de computer is ingelogd op het AirPort-netwerk dat met behulp van het draadloze 
apparaat is opgezet.

Â Start de computer opnieuw op. Hiermee vernieuwt u het IP-adres dat de computer 
van het draadloze apparaat ontvangt. De IP-adressen hebben een bereik van 10.0.1.2 
tot en met 10.0.1.200, 172.16.1.2 tot en met 172.16.1.200 of 192.168.1.2 tot en met 
192.168.1.200, afhankelijk van de adresseringsmethode die het draadloze apparaat 
gebruikt.

Â Als het draadloze apparaat als DHCP-server is geconfigureerd, kiest u 'Deel een 
publiek IP-adres' uit het venstermenu 'Verbindingsdeling' in het paneel 
'Internetverbinding' in het gedeelte 'Internet' in AirPort-configuratieprogramma.

Â Als u gebruikmaakt van een kabelmodem en het draadloze apparaat geen 
verbinding met het internet tot stand kan brengen, schakelt u de kabelmodem uit, 
wacht u een paar minuten en schakelt u de modem vervolgens weer in.

In Windows:
Â Controleer of het draadloze apparaat verbinding met het internet heeft gemaakt. 

De computers in het AirPort-netwerk kunnen alleen verbinding met het internet 
maken als het apparaat met het internet is verbonden.

Â Controleer de internetverbinding op de computer. Als u vanaf de computer geen 
verbinding kunt maken, heeft het probleem mogelijk met de internetverbinding 
te maken.
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Â Klik met de rechtermuisknop op het symbool voor draadloze netwerkverbindingen 
en kies vervolgens 'Status'.

Â Controleer of de computer is ingelogd op het AirPort-netwerk dat met behulp van 
het draadloze apparaat is opgezet.

Â Start de computer opnieuw op. Hiermee vernieuwt u het IP-adres dat de computer 
van het draadloze apparaat ontvangt. De IP-adressen hebben een bereik van 10.0.1.2 
tot en met 10.0.1.200, 172.16.1.2 tot en met 172.16.1.200 of 192.168.1.2 tot en met 
192.168.1.200, afhankelijk van de adresseringsmethode die het apparaat gebruikt.

Â Wanneer het apparaat als DHCP-server is geconfigureerd, controleert u of het 
aankruisvak 'Automatisch een IP-adres laten toewijzen' is ingeschakeld in het paneel 
'Algemeen' van de eigenschappen van het internetprotocol (TCP/IP). Klik met de 
rechtermuisknop op het symbool voor draadloze netwerkverbindingen en klik 
op 'Eigenschappen'. Klik op 'Internet-protocol (TCP/IP)' en vervolgens op 
'Eigenschappen'.

Meer informatie over AirPort
Op de volgende plaatsen vindt u meer informatie over AirPort:
Â AirPort-configuratieprogramma Help

Raadpleeg AirPort-configuratieprogramma Help voor informatie over onder andere 
het opzetten van een AirPort Extreme-netwerk, het werken met een AirPort Extreme-
basisstation, een AirPort Express of een Time Capsule, het aanpassen van instellingen, 
het voorkomen van storingen en het zoeken naar meer informatie op het internet. 
Op een Mac opent u hiervoor AirPort-configuratieprogramma en kiest u 'Help' > 
'AirPort-configuratieprogramma Help'. Op een computer met Windows opent u 
AirPort-configuratieprogramma en klikt u op 'Help'.

Â Op het internet
De AirPort-website van Apple op www.apple.com/nl/airportextreme

De ondersteuningswebsite van Apple op www.apple.com/nl/support/airport
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4 Achter de schermen

In dit hoofdstuk vindt u beschrijvingen van termen en 
begrippen die u kunt tegenkomen als het gaat om 
computernetwerken. Raadpleeg dit hoofdstuk om meer 
inzicht te krijgen in de processen die zich afspelen achter 
de schermen van het draadloze AirPort-netwerk.

Basisbegrippen van netwerkcommunicatie
Pakketten en verkeer
In netwerken worden gegevens overgebracht in blokken die 'pakketten' worden 
genoemd. In elk pakket is een 'header' (kop) opgenomen met de afzender en de 
geadresseerde van het pakket. De header heeft ongeveer dezelfde functie als de 
informatie op een envelop. De stroom van al deze pakketten in het netwerk wordt 
'verkeer' (Engels: traffic) genoemd.

Hoe gegevens hun bestemming bereiken
Hardwareadressen
De computer 'luistert' naar alle verkeer in het lokale netwerk en selecteert de voor 
zichzelf bestemde pakketten door te controleren of het hardwareadres (ook wel 'MAC-
adres') in de header van het pakket voorkomt. Elke computer heeft een uniek adres.

Elk apparaat dat in een netwerk wordt gebruikt, moet over een ingebouwd, permanent 
hardwareadres beschikken. Het nummer van de AirPort-kaart is de AirPort-ID.

IP-adressen
Omdat het internet een netwerk van netwerken is waarin miljoenen computers met 
elkaar zijn verbonden, zijn hardwareadressen niet geschikt om informatie af te leveren 
op het internet. Uw computer kan onmogelijk de eigen pakketten vinden tussen al het 
netwerkverkeer van de hele wereld, en het internet kan onmogelijk al het verkeer naar 
alle netwerken sturen.
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Daarom beschikt de computer over een IP-adres dat exact definieert op welke plaats in 
welk netwerk deze zich bevindt. Dankzij de IP-adressen ontvangt het lokale Ethernet-
netwerk alleen het verkeer dat ervoor is bestemd. Zoals huisadressen zijn gebaseerd op 
de postcode, straatnaam en het huisnummer, zo worden IP-adressen gemaakt op basis 
van een verzameling regels en wordt de toewijzing ervan zorgvuldig beheerd.

Het hardwareadres heeft dezelfde functie als een naam: het is een unieke en 
permanente identificatie. Maar net als een naam geeft het hardwareadres geen enkele 
aanwijzing over de locatie, en is het alleen bruikbaar in een bepaalde omgeving. Een 
IP-adres heeft dezelfde functie als een huisadres, dat de informatie bevat waarmee 
brieven en pakjes bij u thuis kunnen worden afgeleverd. 

Regels voor gegevensoverdracht (protocollen)
Een protocol is een verzameling regels waarin wordt gedefinieerd hoe communicatie 
plaatsvindt. In een netwerkprotocol kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd hoe 
gegevens worden gestructureerd en geadresseerd, zoals u ook volgens een 
standaardmanier een brief adresseert.

Het AirPort Extreme-basisstation gebruiken
In dit gedeelte worden de verschillende netwerkinterfaces en functies van het 
AirPort Extreme-basisstation besproken.

Interfaces van het basisstation
Als u het AirPort Extreme-basisstation wilt gebruiken, stelt u de werking van 
de netwerkinterfaces in. Het AirPort Extreme-basisstation beschikt over vijf 
hardwarematige netwerkinterfaces. 
Â AirPort-interface: Met de AirPort-interface wordt een AirPort-netwerk opgezet 

waarop computers die zijn voorbereid voor AirPort, kunnen inloggen. Het 
basisstation kan via deze interface ook IP-diensten, zoals DHCP en NAT, leveren. Het 
basisstation kan via de AirPort-interface geen verbinding met het internet maken.

Â Ethernet-WAN-interface (<): gebruik de Ethernet-WAN-interface om een ADSL- 
of kabelmodem aan te sluiten en verbinding met het internet te maken.

Â Ethernet-LAN-interface (G): als uw basisstation één of meer Ethernet-LAN-
interfacepoorten heeft, kunt u deze gebruiken om lokale Ethernet-clients IP-
voorzieningen te bieden.
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Â USB-interface (d): gebruik de USB-interface om een USB-printer of harde schijf op 
het AirPort Extreme-basisstation aan te sluiten.

De Time Capsule gebruiken
In dit gedeelte worden de verschillende netwerkinterfaces en functies van de Time 
Capsule besproken.

Interfaces van de Time Capsule
Als u de Time Capsule wilt gebruiken, stelt u de werking van de netwerkinterfaces in. 
De Time Capsule beschikt over vijf hardwarematige netwerkinterfaces. 
Â AirPort-interface: Met de AirPort-interface wordt een AirPort-netwerk opgezet 

waarop computers die zijn voorbereid voor AirPort, kunnen inloggen. De Time 
Capsule kan via deze interface ook IP-diensten, zoals DHCP en NAT, leveren. De Time 
Capsule kan via de AirPort-interface echter geen verbinding met het internet maken.

Â Ethernet-WAN-interface (<): gebruik de Ethernet-WAN-interface om een ADSL- of 
kabelmodem aan te sluiten en verbinding met het internet te maken.

Â Ethernet-LAN-interface (G): De Time Capsule heeft drie Ethernet-LAN-
interfacepoorten. Met deze poorten kunt u lokale Ethernet-clients IP-diensten 
bieden.

Â USB-interface (d): gebruik de USB-interface om een USB-printer op de Time Capsule 
aan te sluiten.
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De AirPort Express gebruiken
In dit gedeelte worden de verschillende netwerkinterfaces en functies van het AirPort 
Express-basisstation besproken.

Interfaces van de AirPort Express
Als u het AirPort Express-basisstation wilt gebruiken, stelt u de werking van de 
netwerkinterfaces in. Het AirPort Express-basisstation beschikt over vier 
hardwarematige netwerkinterfaces. 
Â AirPort-interface: Met de AirPort-interface wordt een AirPort-netwerk opgezet 

waarop computers die zijn voorbereid voor AirPort, kunnen inloggen. Het 
basisstation kan via deze interface ook IP-diensten, zoals DHCP en NAT, leveren. Het 
basisstation kan via de AirPort-interface geen verbinding met het internet maken.

Â Ethernet-WAN-interface (<): gebruik de Ethernet-WAN-interface om een ADSL- 
of kabelmodem aan te sluiten en verbinding met het internet te maken.

Â USB-interface (d): gebruik de USB-interface om een USB-printer op het 
AirPort Extreme-basisstation aan te sluiten.

Â Audio-interface (-): gebruik de analoge en optische digitale mini-stereoaansluiting 
voor aansluiting van de AirPort Express op een stereo-installatie of op luidsprekers 
met eigen voeding.

Functies van de draadloze apparaten van Apple
Â Brug: Elk draadloos apparaat van Apple is standaard geconfigureerd als brug tussen 

het draadloze AirPort-netwerk en het bekabelde Ethernet-netwerk. Als u een AirPort-
netwerk op een Ethernet-netwerk aansluit via de Ethernet-LAN-poort (G) van het 
apparaat, fungeert het apparaat als brug tussen het draadloze AirPort-netwerk en 
het bekabelde Ethernet-netwerk.

Belangrijk: als u een Ethernet-netwerk aansluit op de Ethernet-LAN-poort (G) van 
het apparaat, mag het Ethernet-netwerk geen verbinding met het internet hebben.
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Â NAT-router: Een van de krachtige functies van draadloze apparaten van Apple is dat 
het één internetverbinding beschikbaar kan maken voor verschillende computers. 
Hierbij fungeert het apparaat als router. U kunt het apparaat zo configureren dat het 
tegelijkertijd als brug en als router functioneert.

Â DHCP-server: Als u het draadloze apparaat als DHCP-server configureert, verstrekt 
het IP-adressen aan zowel bekabelde als draadloze clientcomputers die zijn 
geconfigureerd om via DHCP een IP-adres toegewezen te krijgen. Als u met DHCP 
werkt, wordt de IP-configuratie op clientcomputers eenvoudiger, omdat daarop geen 
eigen IP-gegevens hoeven te worden opgegeven.

Mogelijke storingsbronnen in een AirPort-netwerk
Hoe verder de storingsbron is verwijderd, des te kleiner is de kans op problemen. 
Een aantal voorbeelden van mogelijke storingsbronnen in AirPort-communicatie:
Â Magnetrons
Â HF-storingen van DSS (Direct Satellite Service)
Â De oorspronkelijke coaxiale kabel die bij bepaalde typen satellietschotels wordt 

geleverd (neem contact op met de leverancier voor een nieuwere kabel)
Â Bepaalde elektrische installaties, zoals stroomkabels, elektrische spoorweglijnen en 

elektriciteitscentrales
Â Draadloze telefoons met een frequentie van 2,4 GHz (als u problemen ondervindt 

met uw telefoon of de AirPort-communicatie, moet u een ander kanaal voor het 
basisstation kiezen)

Â Andere AirPort-netwerken en draadloze netwerken
Â Basisstations in de omgeving die gebruikmaken van nabijgelegen kanalen (Als 

basisstation A is ingesteld op kanaal 1, moet basisstation B worden ingesteld op 
kanaal 6 of 11. Gebruik voor het beste resultaat kanaal 1, 6 of 11 wanneer u het 
basisstation in het 2,4-GHz bereik gebruikt.)

Â Bewegende voorwerpen tussen de computer en het basisstation die metaal bevatten
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10Base-T  De meest algemene kabelmethode voor Ethernet. 10Base-T voldoet aan de 
IEEE-standaard 802.3. 10Base-T is ontwikkeld voor gegevenscommunicatie via UTP-
kabels (unshielded twisted pair) met snelheden tot 10 megabits per seconde (Mbps) 
over afstanden van circa 100 meter in een netwerksegment.

10/100Base-T  Een netwerkstandaard die overdrachtsnelheden tot 100 Mbps 
ondersteunt. Omdat 10/100 Base-T tien keer zo snel is als Ethernet, wordt het ook wel 
'Fast Ethernet' genoemd. 

10/100/1000Base-T  Een benaming voor verschillende technologieën die de overdracht 
van Ethernet-pakketten met een snelheid van een gigabit per seconde mogelijk 
maken. Wordt ook wel Gigabit Ethernet genoemd. In 2000 waren de Power Mac G4 en 
PowerBook G4 van Apple de eerste in massa geproduceerde computers die met een 
10/100/1000Base-T-verbinding op de markt werden gebracht. Niet lang daarna werd dit 
een standaard ingebouwde voorziening in een groot aantal andere computers.

802.11a  Een IEEE-standaard voor een draadloos netwerk met een frequentie van 5 GHz 
en overdrachtsnelheden tot 54 Mbps.

802.11b  Een IEEE-standaard voor een draadloos netwerk met een frequentie van 
2,4 GHz en overdrachtsnelheden tot 11 Mbps.

802.11g  Een IEEE-standaard voor een draadloos netwerk met een frequentie van 
2,4 GHz Wi-Fi en overdrachtsnelheden tot 54 Mbps.

802.11n  Een taakgroep van de IEEE 802.11-commissie die zich ten doel heeft gesteld 
een standaard te definiëren voor hoge doorvoersnelheden van ten minste 100 Mbps 
in draadloze netwerken. Enkele voorstellen van de taakgroep, waaronder ontwerpen 
voor MIMO-technologie (multiple-input multiple-output) van maximaal 540 Mbps 
via meerdere ontvangers en meerdere zenders in de client en het toegangspunt ter 
verbetering van de prestaties, zullen waarschijnlijk de basis van de uiteindelijke 
specificatie vormen. Zie Mbps, MIMO.
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backbone  Het centrale gedeelte van een groot netwerk dat twee of meer 
subnetwerken met elkaar verbindt. De backbone is het primaire pad voor de 
gegevensoverdracht in grote netwerken van bijvoorbeeld ondernemingen of 
internetaanbieders. Een backbone kan draadloos of niet-draadloos zijn.

bandbreedte  De maximale overdrachtscapaciteit van een communicatiekanaal op elk 
willekeurig moment. De bandbreedte, meestal gemeten in bits per seconde (bps), 
bepaalt met welke snelheid gegevens via een netwerk worden verzonden. Als u het 
communicatiekanaal vergelijkt met een pijp, is de bandbreedte de diameter van de 
pijp die bepaalt hoeveel gegevens tegelijkertijd kunnen worden doorgevoerd. Hoe 
groter de bandbreedte, hoe meer gegevens tegelijk kunnen worden doorgevoerd. 
Zie bps. 

basisstation  Op het gebied van draadloze computernetwerken, is een basisstation een 
radio-ontvanger/zender die dient als hub van het lokale draadloze netwerk. Daarnaast 
kan het basisstation dienen als gateway tussen een bekabeld netwerk en een draadloos 
netwerk. Een basisstation wordt ook wel een toegangspunt of router genoemd.

Bluetooth  Een technologie die is ontworpen voor draadloze communicatie op korte 
afstand tussen computers en mobiele apparaten, zoals pc's en laptops, organizers, 
printers en mobiele telefoons. Bluetooth is ontworpen ter vervanging van kabels en 
maakt een korteafstandsverbinding mogelijk voor stem en gegevens binnen het 
frequentiespectrum van 2,4 GHZ en een bereik van circa 9 meter.

bps  Bits per seconde. Een meeteenheid voor de gegevensoverdrachtsnelheid in een 
netwerk of communicatiekanaal; bps is het aantal bits dat per seconde kan worden 
verzonden of ontvangen. Bps meet de snelheid waarmee gegevens worden 
overgebracht, iets heel anders dan bytes per seconde waar het vaak mee wordt 
verward. Bits is een maateenheid voor de overdrachtsnelheid en bytes is een 
maateenheid voor de opslagcapaciteit. Zie bandbreedte, Mbps.  

breedband  Een relatief snelle internetverbinding met voldoende bandbreedte om 
meerdere stem-, gegevens- en videokanalen tegelijk te verwerken. Kabel, ADSL en 
satelliet worden beschouwd als breedbandkanalen; deze internetverbindingen bieden 
een veel hogere snelheid dan een inbelverbinding via de telefoonlijn. 
Zie kabelmodem, ADSL.

breedbandmodem  Een apparaat dat een lokale computer of een netwerk verbindt met 
een snelle internetvoorziening, zoals ADSL- of kabelinternet. Zie kabelmodem, ADSL.

brug  Een draadloos apparaat dat meerdere netwerken met elkaar verbindt. Door een 
toegangspunt als brug te gebruiken, worden NAT (Network Address Translation) en 
DHCP-routing uitgeschakeld en wordt het bereik uitgebreid.
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client  Een op het netwerk aangesloten computer of apparaat die bestanden en 
voorzieningen (bestanden, afdrukmogelijkheden) opvraagt van de server of andere 
apparaten in het netwerk. De term verwijst ook wel naar eindgebruikers.

codering  Een mechanisme voor de beveiliging van gegevens. Zie WPA, WPA2.

DHCP  Afkorting van Dynamic Host Configuration Protocol. Een protocol voor het 
dynamisch toewijzen van IP-adressen aan nodes in een netwerk vanaf een 
voorgedefinieerde lijst. Bij het inloggen ontvangen netwerknodes automatisch een
IP-adres uit een adressenpool die door een DHCP-server wordt geleverd. De DHCP-
server levert (of least) voor een specifieke tijdsduur een IP-adres aan een client. 
De client verzoekt automatisch om verlenging van de lease wanneer deze bijna afloopt. 
Als een leaseverlenging niet wordt aangevraagd en de leaseperiode is verlopen, wordt 
het adres opnieuw opgenomen in de pool met beschikbare IP-adressen. Het gebruik 
van DHCP voor het beheren van IP-adressen maakt clientconfiguratie eenvoudiger en 
de verdeling van IP-adressen efficiënter. Zie IP-adres.

DNS  Afkorting van Domain Name System. Een internetvoorziening die alfanumerieke 
domeinnamen omzet in toegewezen IP-adressen en vice versa. Met deze term wordt 
meestal de server aangeduid die deze omzetting uitvoert. Elke website heeft zijn eigen 
IP-adres op het internet. DNS verwijst doorgaans naar een database met internetnamen 
en -adressen die de alfanumerieke namen omzet in officiële IP-nummers en andersom. 
Een DNS-server converteert bijvoorbeeld een naam als mywebsite.com naar een reeks 
cijfers als 107.22.55.26. Zie IP, IP-adres.  

doorvoer  Doorvoer, meestal gemeten in bps, Kbps, Mbps of Gbps, is de hoeveelheid 
gegevens die in een bepaalde tijdsduur van de ene locatie naar de andere kan worden 
verzonden. Zie bps, Mbps.

draadloos netwerk  Apparaten die via een centraal toegangspunt zijn aangesloten op 
een netwerk. Zie WLAN.

DSL  Afkorting van Digital Subscriber Line. Een speciaal toegewezen digitaal circuit 
tussen een woning of bedrijf en de telefooncentrale van een telefoonbedrijf. DSL maakt 
gegevens-, stem- en video-overdracht op hoge snelheid via de bestaande, normale 
twisted-pair koperen telefoonkabels mogelijk. Zie breedband.

dual-band  Een apparaat dat op twee soorten frequenties kan werken. In een 
draadloos netwerk kunnen dual-bandapparaten gebruikmaken van de 2,4-GHz 
(802.11b/g) of 5-GHz (802.11a) frequentieband.

Ethernet  De meest populaire internationale standaardtechnologie voor bekabelde 
LAN's (lokale netwerken). Ethernet biedt een overdrachtsnelheid van 10 Mbps in 
algemene 10Base-T Ethernet-netwerken tot 100 Mbps in Fast Ethernet-netwerken, 
1000 Mbps in Gigabit Ethernet-netwerken en 10.000 Mbps in 10 Gigabit Ethernet-
netwerken.
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firewall  Een systeem van software en/of hardware dat zich tussen twee netwerken in 
bevindt om toegang door niet-geautoriseerde personen te voorkomen. Een firewall 
wordt het meest gebruikt als beveiliging tussen een lokaal netwerk en het internet. 
Een firewall kan ervoor zorgen dat een netwerk niet zichtbaar is op het internet en kan 
toegang tot bestanden en systemen in het netwerk door niet-geautoriseerde en 
ongewenste gebruikers blokkeren. Hardware- en software-firewalls controleren en 
beheren de gegevensstroom van en naar computers in zowel bekabelde als draadloze 
netwerken in bedrijven, kantoren en woningen. Een firewall kan worden ingesteld op 
het onderscheppen, analyseren en stoppen van een groot aantal hackers en inbrekers 
via het internet.

gateway  In een draadloze omgeving is de gateway een toegangspunt met extra 
softwarecapaciteiten zoals het verzorgen van NAT en DHCP. Gateways kunnen ook 
VPN-ondersteuning, roaming, firewalls, verschillende beveiligingsniveaus, enzovoort, 
leveren.

hotspot  Een locatie waar gebruikers het internet op kunnen via een Wi-Fi laptop of 
ander Wi-Fi-apparaat. Toegang kan gratis of tegen bepaalde kosten worden aangeboden. 
Hotspots bevinden zich vaak in horecagelegenheden, hotels, luchthavens, treinstations, 
congrescentra, tankstations, wegrestaurants en andere openbare ruimtes. Ook bedrijven 
en universiteiten bieden vaak een hotspot aan bezoekers en gasten aan. Soms wordt 
een hotspotvoorziening ook aan boord van vliegtuigen, treinen en boten aangeboden.

hub  Een apparaat met meerdere poorten voor het aansluiten van clientapparaten op 
een bekabeld Ethernet-netwerk. Hubs kunnen een groot aantal poorten bevatten en 
kunnen gegevens naar alle aangesloten poorten overdragen met een snelheid van 
10 tot 1000 Mbps. Op een kleine hub met kabel kunnen zo'n 4 computers worden 
aangesloten, op een grote hub kunnen 48 of meer computers worden aangesloten. 
Zie router.

identiteitscontrole  Het proces dat plaatsvindt nadat geprobeerd wordt verbinding te 
maken om de identiteit van het draadloze apparaat of gebruiker te controleren en 
toegang tot het netwerk te verlenen. Zie WPA, WPA2.

IEEE 802.11  De serie specificaties die is ontwikkeld door de commissie van het Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11, die zich bezighoudt met het 
opstellen van standaards voor draadloze Ethernet-netwerken. De 802.11-standaards 
specificeren de via-de-lucht-interface tussen draadloze clients en een basisstation 
of een toegangspunt dat fysiek is aangesloten op het bekabelde netwerk.

IP  Internetprotocol. Het algemene communicatieprotocol voor het internet. 
Zie IP-adres, TCP/IP.
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IP-adres  Internetprotocoladres. IP versie 4, het meest gebruikte internetprotocol, biedt 
een 32-bits nummer ter identificatie van de afzender of ontvanger van gegevens via 
het internet. Een IP-adres bestaat uit twee onderdelen: de ID van het betreffende 
netwerk op het internet en de ID van het betreffende apparaat (een server of een 
werkstation) binnen het netwerk. De nieuwe versie 6 biedt een 128-bits-
adresseringsmethode zodat een veel groter aantal IP-adressen kan worden gebruikt. 
Zie DHCP, DNS, IP.

IP-subnet  Een IP-subnet is een lokaal netwerk dat door IP-netwerkgetallen wordt 
gedefinieerd. Voor een verbinding met een subnet moet verbinding worden gemaakt 
met het juiste hardwarenetwerk en moet IP worden geconfigureerd voor dat netwerk.

kabelmodem  Een apparaat dat gebruikt wordt in combinatie met een 
breedbandinternetverbinding die door een kabeltelevisiemaatschappij wordt 
aangeboden. Kabelmodems converteren de analoge gegevens van het 
kabeltelevisiesysteem naar een digitale vorm die door de computer kan worden 
gebruikt. Zie breedbandmodem.

kanaal  Een gedeelte van het beschikbare radiospectrum dat door alle apparaten in 
een draadloos netwerk voor communicatie wordt gebruikt. Het wijzigen van het kanaal 
op het toegangspunt/de router kan interferentie helpen voorkomen.

LAN  Afkorting van Local Area Network. Een systeem voor het verbinden van pc's en 
andere apparaten in elkaars nabijheid zodat voorzieningen zoals internetverbindingen, 
printers, bestanden en stations kunnen worden gedeeld. Wanneer de apparaten via 
Wi-Fi worden aangesloten, wordt het systeem een draadloos LAN of WLAN genoemd. 
Zie WAN.

MAC-adres  Media Access Control-adres. Een uniek hardwarenummer waarmee elk 
apparaat in een netwerk wordt onderscheiden. Een apparaat kan een computer, 
printer, enzovoort zijn. Een MAC-adres wordt ook wel een AirPort-ID genoemd.

Mbps  Megabits per seconde. Een maateenheid voor gegevensoverdrachtsnelheid, 
gelijk aan een miljoen bits per seconde.

MIMO  Afkorting van Multiple-Input Multiple-Output. Een geavanceerde 
signaalverwerkingstechnologie die gebruikmaakt van meerdere ontvangers en 
meerdere zenders in zowel de client als het toegangspunt zodat 
gegevensdoorvoersnelheden van 100 Mbps kunnen worden bereikt. Zie 802.11n.

NAT  Afkorting van Network Address Translation. Een netwerkvoorziening die het 
mogelijk maakt dat meerdere computers één binnenkomend IP-adres van een inbel-, 
kabel-, ADSL-verbinding dynamisch kunnen delen. NAT neemt een enkel binnenkomend 
publiek IP-adres en zet dit om naar een nieuw privaat IP-adres voor elke client in het 
netwerk. Zie DHCP, IP-adres.



Woordenlijst 77

 

netwerknaam  Een naam die aan een draadloos netwerk wordt gegeven. Zie SSID. 

NIC  Afkorting van Network Interface Card. Een draadloze of bekabelde pc-adapterkaart 
waarmee de clientcomputer gebruik kan maken van netwerkresources. De meeste 
NIC's voor bekabelde bedrijfsnetwerken werken op een snelheid van 100 Mbps. 
Draadloze NIC's maken gebruik van gegevenssnelheden zoals gedefinieerd door 
de 802.11-standaards.

pakket  Een gegevenseenheid die van een apparaat naar een ander netwerk wordt 
overgebracht. Een pakket bevat doorgaans een kop met adresseringsinformatie, 
gegevens en een controletotaal om de integriteit van gegevens te waarborgen. 

printserver  Een netwerkapparaat, meestal een computer, die op ten minste één 
printer is aangesloten zodat deze printer door alle computers in het netwerk kan 
worden gebruikt.

PSK  Afkorting van Pre-shared key (voorgedefinieerde sleutel). Een onderdeel van 
WPA-persoonlijk waarmee handmatig opgegeven sleutels of wachtwoorden als eerste 
beveiliging van WPA kunnen dienen. De PSK wordt ingevoerd op het toegangspunt 
of gateway van het draadloze thuisnetwerk en elke pc die zich in het Wi-Fi-netwerk 
bevindt. Nadat het wachtwoord is opgegeven, neemt WPA de beveiliging automatisch 
over. WPA vereist voor alle apparaten eenzelfde wachtwoord zodat afluisteraars en 
andere niet-geautoriseerde gebruikers geen toegang krijgen. Met het wachtwoord 
wordt ook het coderingsproces gestart (TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) in 
WPA en AES (Advanced Encryption Standard) in WPA2. Zie TKIP, WPA-persoonlijk, 
WPA2-persoonlijk.

roaming (Wi-Fi)  De mogelijkheid om van het ene Wi-Fi-gebied naar het andere 
te gaan zonder dat de verbinding verloren gaat (handoff ).

router  Een draadloze router is een apparaat voor het aansluiten van draadloze 
apparaten op een netwerk. Daarnaast bevat een router een netwerkfirewall ter 
beveiliging en biedt het lokale netwerkadressen. Zie hub.

server  Een computer die resources en voorzieningen biedt aan andere computers 
en apparaten in een netwerk. Er zijn verschillende typen servers, zoals printservers, 
internetservers, mailservers en DHCP-servers. Een server kan ook worden 
gecombineerd met een hub of router. Zie DHCP, hub, router.

SSID  Afkorting van Service Set Identifier. Een unieke uit 32 tekens bestaande 
netwerknaam of ID waarmee het ene draadloze LAN wordt onderscheiden van het 
andere. Alle toegangspunten en clients die proberen in te loggen op een specifieke 
WLAN moeten gebruikmaken van dezelfde SSID. De SSID kan bestaan uit maximaal 
32 alfanumerieke tekens. Zie netwerknaam.
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subnet  Een IP-adresreeks die deel uitmaakt van een grotere adresreeks. Subnetten 
worden gebruikt om een netwerkadres of groter netwerk onder te verdelen in kleinere 
netwerken. Subnetten maken verbinding met andere netwerken via een router. Elke 
afzonderlijke draadloze LAN gebruikt doorgaans hetzelfde subnet voor alle clients in de 
LAN. Zie IP-adres, router.

TCP  Afkorting van Transmission Control Protocol. Het protocol voor het transport-
niveau dat wordt gebruikt met het internetprotocol (IP) om gegevens te routeren 
op het internet. Zie IP, TCP/IP.

TCP/IP  De onderliggende technologie van internetcommunicatie. Terwijl IP de 
feitelijke aflevering van gegevens verzorgt, volgt TCP de gegevenspakketten om een 
bericht zo efficiënt mogelijk via het internet over te brengen. Elke computer in een 
TCP/IP-netwerk heeft zijn eigen IP-adres dat ofwel dynamisch wordt toegewezen 
tijdens het opstarten (zie DHCP) of permanent als een statisch adres wordt toegewezen. 
Alle TCP/IP-berichten bevatten het adres van het bestemmingsnetwerk en het adres 
van het bestemmingsstation. Hierdoor kunnen TCP/IP-berichten in een organisatie 
of wereldwijd naar meerdere netwerken (subnetten) worden overgebracht. Als een 
gebruiker bijvoorbeeld een webpagina downloadt, verdeelt TCP het paginabestand 
op de webserver in pakketten, nummert de pakketten en verstuurt deze afzonderlijk 
naar het IP-adres van de gebruiker. Het pakket kan langs verschillende paden worden 
geleid voordat dit het gebruikersadres bereikt. Op de bestemming, voegt TCP de 
afzonderlijke pakketten weer samen en wacht totdat alle pakketten zijn gearriveerd 
om ze als één bestand te presenteren. Zie IP, IP-adres, pakket, TCP.

toegangspunt  Wordt ook wel een WAP (Wireless Access Point) genoemd, een apparaat 
dat draadloze apparaten met elkaar verbindt om zo een netwerk te vormen.

USB  Afkorting van Universal Serial Bus. Een snelle seriële verbinding voor de 
overdracht van gegevens tussen een computer en randapparaten, zoals digitale 
camera's en geheugenkaarten. 

wachtzin  Een reeks tekens die tezamen een sleutel vormen die wordt gebruikt door 
WPA (Wi-Fi Protected Access). Zie PSK, WPA.

WEP  Afkorting van Wired Equivalent Privacy. De oorspronkelijke beveiligingsstandaard 
die wordt gebruikt in draadloze netwerken om het draadloze netwerkverkeer te 
coderen. Zie WPA, WLAN

Wi-Fi  Een term die door de Wi-Fi Alliance is ontwikkeld om WLAN-producten te 
beschrijven die zijn gebaseerd op het IEEE.

Wi-Fi Certified  De certificatiestandaard waarmee producten worden aangeduid die 
zijn gebaseerd op de IEEE 802.11-standaard en die door de Wi-Fi Alliance ontwikkelde 
en gecontroleerde kwaliteitstesten hebben doorstaan.
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WLAN  Een gegevenscommunicatienetwerk dat een groot lokaal, regionaal, nationaal 
of internationaal gebied bestrijkt en doorgaans wordt aangeboden door een 
telecombedrijf of internetaanbieder. De term wordt gebruikt om onderscheid te maken 
tussen op de telefoonlijn gebaseerde netwerken en Wi-Fi-netwerken. Telefoonnetwerken 
zijn WAN's (wijde netwerken) en Wi-Fi-netwerken zijn WLAN's (draadloze lokale 
netwerken). Zie LAN.

WPA - bedrijfsniveau  Afkorting van Wi-Fi Protected Access-bedrijfsniveau. Een 
draadloze beveiligingsmethode die een hoge mate van gegevensbeveiliging biedt voor 
meerdere gebruikers en grote beheerde netwerken. WPA-bedrijfsniveau maakt gebruik 
van de 802.1X-verificatiestructuur met TKIP-codering en voorkomt dat niet-
geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot het netwerk door de identiteit van 
gebruikers te controleren via een identiteitscontroleserver. Zie 802.1X.

WPA - persoonlijk  Afkorting van Wi-Fi Protected Access-persoonlijk. Een draadloze 
beveiligingsmethode die een hoge mate van gegevensbeveiliging biedt en ongewenste 
toegang tot kleine netwerken voorkomt. WPA-persoonlijk maakt gebruik van codering 
en beveiligt netwerken tegen toegang van niet-geautoriseerde personen.

WPA2  Afkorting van Wi-Fi Protected Access 2. De opvolger van WPA voor draadloze 
netwerken die een hogere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole biedt. 
WPA2 biedt Wi-Fi gebruikers van bedrijfs- en thuisnetwerken een hoge waarborg dat 
alleen geautoriseerde gebruikers kunnen inloggen op hun draadloze netwerk. WPA2 
is gebaseerd op de geratificeerde IEEE 802.11i-standaard en biedt een zeer hoge graad 
van beveiliging door implementatie van het FIPS 140-2 AES-versleutelingsalgoritme van 
het NIST (National Institute of Standards and Technology) en op 802.1X gebaseerde 
identiteitscontrole. Er zijn twee versies van WPA2: WPA2-persoonlijk en WPA2-
bedrijfsniveau. WPA2-persoonlijk beveiligt het netwerk tegen niet-geautoriseerde 
gebruikers door middel van een wachtwoord. WPA2-bedrijfsniveau controleert de 
identiteit van netwerkgebruikers door middel van een server. WPA2 is compatibel 
met WPA. Net als WPA maakt WPA2 gebruik van de 802.1X/EAP-structuur als onderdeel 
van de infrastructuur die een gecentraliseerde identiteitscontrole in twee richtingen, 
dynamisch sleutelbeheer en een vooraf gedeelde sleutel voor kleine kantoor- en 
thuisnetwerken biedt. Net als WPA is WPA2 ontworpen om alle versies van 802.11-
apparaten te beveiligen, waaronder 802.11b, 802.11a en 802.11g, multiband en 
multimode. Zie WPA2-bedrijfsniveau, WPA2-persoonlijk.

WPA2 - bedrijfsniveau  Wi-Fi Protected Access 2 - bedrijfsniveau. De volgende versie 
van de WPA-beveiligingsmethode die een hoge mate van gegevensbeveiliging voor 
meerdere gebruikers en grote beheerde netwerken biedt. WPA2 - bedrijfsniveau 
voorkomt dat niet-geautoriseerde gebruikers toegang verkrijgen tot het netwerk door 
de identiteit van gebruikers te controleren via een identiteitscontroleserver. Zie WPA2.
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WPA2 - persoonlijk  Wi-Fi Protected Access 2 - persoonlijk. De volgende versie van 
de draadloze WPA-beveiligingsmethode die voor kleinere netwerken een hoge mate 
van gegevensbeveiliging biedt en ongewenste toegang tot het netwerk voorkomt. 
Zie WPA2, PSK.
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