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1. Wprowadzenie 
 

Router ADSL Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless jest wielofunkcyjnym urządzeniem 

dostępowym w standardzie ADSL2+ wykorzystującym łącze analogowe - Annex A. 

Obsługuje transmisje o szybkości 24Mbps do komputera oraz 1Mbps w kierunku do 

Internetu. Router szybkie łącze z Internetem rozdziela poprzez 4-portowy przełącznik 

Ethernet RJ-45 oraz wbudowany punkt dostępowy dla użytkowników łączących się 

bezprzewodowo. Router ten jest urządzeniem klasy SOHO (dom/biuro) łączącym w jednym 

urządzeniu modem ADSL, router ADSL, przełącznik Ethernet i punkt dostępowy sieci 

bezprzewodowej. Router jest łatwy w instalacji i użyciu. Połączenie ADSL jest realizowane 

poprzez zwykły kabel telefoniczny zakończony wtykiem RJ-11, który jest podłączony                      

do portu WAN i dzięki funkcji translacji adresów sieciowych NAT (Network Address 

Translation) umożliwia korzystanie wielu użytkownikom z jednego adresu publicznego. 

Router umożliwia zaawansowane powiększenie bezpieczeństwa, filtrowanie pakietów                        

i przekierowania portów, może pomóc chronić Twoją sieć LAN od potencjalnie niszczących 

włamań z globalnej sieci, jaką jest Internet. Konfiguracja oraz zarządzanie routerem                  

odbywa się poprzez przeglądarkę www. Można też umożliwić zdalne zarządzanie routerem 

poprzez interfejs WAN. Wbudowany punkt bezprzewodowy 802.11g pozwala na dostęp do 

Internetu i sieci LAN z prędkością do 54Mbps. Standard IEEE 802.11g jest w pełni 

kompatybilny ze standardem IEEE 802.11b oraz wspiera protokoły bezpieczeństwa używane 

dla zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, takie jak szyfrowanie WEP 64/128 bitowym 

kluczem, 802.1x, WPA i WPA2. 
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1.1 Zastosowanie 
 

 Domowa “brama” 

 Aplikacje SOHO 

 Małe przedsiębiorstwa 

 TV over IP (IPTV) 

 Podział łącza szerokopasmowego 

 Strumieniowa transmisja wideo i dźwięku 

 Udostępnianie plików i aplikacji 

 Gry internetowe i sieciowe 

 

1.2 Właściwości 
 

 ADSL2+ interfejs kompatybilny z G.dmt, G.lite, T1.413, G.992.3(ADSL/ADSL2), 

G.992.5(ADSL2+), Annex A, Annex L 

 ATM Layer z kształtowaniem ruchu QOS: CBR, rt-VBR, nrt-VBR, UBR-with-PCR, 

UBR 

 4X 10/100BASE-T/TX Ethernet Switch PORT 

 Standard IEEE 802.11 b/g 

 WEP 64/128-bit, 802.1x, WPA, WPA2 

 Telnet, zarządzanie przez stronę HTTP, TFTP, FTP dla aktualizacji firmware 

 VPN Pass Through on L2TP, PPTP, IPSec 

 Transparentny most między 10/100 Mb Ethernet, 802.11g wireless LAN 

 Wsparcie dla SNMPV2, RIPv1& RIPv2, NAT 

 Tworzenie pliku kopii zapasowej konfiguracji i jej przywracanie 

 Prosty i intuicyjny interfejs konfiguracji routera 
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 Wsparcie dla DHCP server/client/relay 

 Wsparcie dla trybu samouczącego się mostu (IEEE 802. 1D Transparent Bridging) 

 Wsparcie dla co najmniej 64 wpisów w tablicy MAC adresów 

 Wsparcie dla filtracji adresów, UPnP, NAT, NAPT, DMZ, IP QoS 

 Wsparcie dla 16 niezależnych obwodów VC 

 Wsparcie dla ATM forum UNI3.0, 3.1 i 4.0 Permanent Virtual Circuits (PVC) 

 Wsparcie dla ITU-T i.610F4/F5 OAM 

 Command Line Interface przez serial port, telnet lub ssh 

 Data/czas uaktualniane z SNTP internetowego serwera czasu 

 Trzy poziomy logowania: local admin, local user i remote technical support access 

 Kontrola dostępu do usług bazowana na interfejsie wejściowym WAN lub LAN 

 Ochrona przed atakiem DOS z WAN/LAN: SYN flooding, IP surfing, ping of Death, 

fraggle, UDP ECHO (port 7), teardrop, land 

 PAP (RFC1334), CHAP (RFC1994), MSCHAP dla sesji PPP 

 Wsparcie dla automatycznego wyszukiwania najlepszego kanału radiowego 

 Wsparcie głównego SSID i wirtualnych SSID dla sieci bezprzewodowej (VAP) 

 Wsparcie dla RTS/CTS, funkcja segmentacji dla sieci bezprzewodowej 

 Wsparcie dla izolacji użytkowników sieci bezprzewodowej 

 Wsparcie dla XPress™ Technology w sieci bezprzewodowej  

 Wsparcie dla trybu WDS w sieci bezprzewodowej 

 Wsparcie ukrywania SSID dla sieci bezprzewodowej  

 Wsparcie dla tablicy MAC adresów mających lub nie mających dostępu do sieci 

bezprzewodowej  

 Wsparcie dla WMM w sieci bezprzewodowej 

 PRE 54M: -66dBm@10%PER; 11M: -80dBm@8%PER dla sieci bezprzewodowej 
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1.3 Specyfikacja wbudowanego Access Pointa 
 

Standard sieci IEEE 802.11b  
IEEE 802. 11 g 

Zakres częstotliwości 2.40G-2.4835Ghz ISM Band 
 
 

Modulacja 

802.11b: 
DBPSK, DQPSK, CCK 
802.11g: 
BPSK,  QPSK,  16QAM,  64QAM 

Moc  nadajnika 20dBm(Max). Typ. 18 dBm @Normal Temp Range; 802.11g: Typ. 15 
dBm @ Normal Temp Range 

 
 
 

AP 

Access User Quantity 50~80Pcs/AP (Proposal) 
Kanały 11 (USA i Kanada) 

13 (Europa i Chiny) 
14 (Japonia) 

Auto-sensing 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, 
11Mbps dla 802.11b 

Data Rate 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 
18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 
48Mbps, 54Mbps dla 802.11g 

 
 
 
 
 

Prędkość 

1Mbps DBPSK @ 0.81Mbps 
2Mbps DQPSK @ 1.58Mbps 

5.5Mbps CCK @ 4.07Mbps 
6 Mbps BPSK@4.64Mbps 
9 Mbps BPSK@6.55Mbps 
11 Mbps CCK @ 7.18Mbps 
12 Mbps CCK @ 7.18Mbps 
18 Mbps QPSK@11.5 Mbps 
24 Mbps 6QAM@14.18 Mbps 
36 Mbps 16QAM@18.3 1 Mbps 
48 Mbps 64QAM@23.25 Mbps 
54 Mbps 64QAM @26.12 Mbps 

Szyfrowanie 64-bit/128-bit WEP, 802. 1x, WPA, WPA2 
Izolacja użytkowników MAC Level 

Filtracja MAC Eth Interface  
MAC Filter 

Wspiera 

Vacancy   
MAC Filter 

Wspiera 

Identyfikacja DHCP Client & Static IP Wspiera 
802. 1X i Radius Client Wspiera 
DHCP Server Wspiera 

Zasięg radia Bez przeszkód 120 ~ 400 
Z przeszkodami 35~100 

 

 

1.4 Certyfikaty 
 

 FCC Class B 

 CE Mark 
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1.5 Zgodność oraz kompatybilność standardów 
 

 RFC 2684 multi-protocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5 

 RFC1483 Multi-protocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5 

 RFC2364 PPP over ATM ALL5 (PPPoA) 

 RFC2516 PPP over Ethernet (PPPoE) 

 RFC1662 PPP in HDLC-like Framing 

 RFC1332 PPP Internet Protocol Control Protocol 

 RFC 1577/2225 Classical IP and ARP over ATM(IPoA) 

 RFC1483R 

 RFC894 A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks 

 RFC1042 A Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks 

 MER(a.k.a IP over Ethernet over AAL5) 

 Support ALG(Application Level Gateways) 

 ITU G.992.1 (G.dmt) 

 ITU G.992.2 (G.lite) 

 ITU G.994.1 (G.hs) 

 ITU G.992.3 (ADSL2) 

 ITU G.992.5 (ADSL2+) 

 ANSI T1.413 issue 2 

 IEEE802.3 

 IEEE802.3u 

 IEEE 802.11b 

 IEEE 802. 11g 

 

1.6 Protokoły enkapsulacji danych 
 

 RFC 1483 Bridge 

 RFC 1483 Router 
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 Classical IP over ATM (RFC 1577) 

 PPP over ATM (RFC 2364) 

 PPP over Ethernet (RFC 2516) 

 

1.7 Przechowywanie 
 

 Temperatura użytkowania: 0°C do 40°C(32°F to 104°F) 

 Temperatura przechowywania: -20°C do 70°C(-4°F to 158°F) 

 Wilgotność użytkowania: 10%~95%  

 Wilgotność przechowywania: 5%~95% 

 

1.8 Wymagania systemowe 
 

Zalecane wymagania systemowe to: 

 Pentium 233MHZ albo szybszy 

 Pamięć: 64MB albo więcej 

 10M Base-T Ethernet albo szybsza 

 WIN9X, WIN2000, WINXP, WINVISTA, WINME, WINNT, UNIX, LINUX 

Informacje podane poniżej będą pomocne przy konfigurowaniu połączenia ADSL. 

Informacje, które będziesz potrzebował od dostawcy usług ADSL: 

VPI Większość użytkowników nie będzie potrzebowała zmieniać 
wartości tego parametru. Identyfikator ścieżki wirtualnej (VPI) jest 
użyty wraz z identyfikatorem kanału wirtualnego (VCI),  
by zidentyfikować ścieżkę danych między siecią Twojego dostawcy 
usług ADSL i Twoim komputerem. Jeśli będziesz konfigurować 
router dla wielokrotnych połączeń wirtualnych będziesz 
potrzebował skonfigurować parametry VPI i VCI zgodnie  
z instrukcją Twojego dostawcy usług ADSL dla dodatkowych 
połączeń. To ustawienie może zostać zmienione w zakładce WAN 
strony konfiguracyjnej.  

VCI Większość użytkowników nie będzie potrzebowała zmieniać 
wartości tego parametru. Identyfikator kanału wirtualnego (VCI) jest 
użyty wraz z VPI, by zidentyfikować obwód dostępu danych między 
siecią Twojego usługodawcy ADSL i Twoim komputerem. Jeśli 
będziesz konfigurować router dla wielokrotnych wirtualnych 
połączeń będziesz potrzebował skonfigurować parametry VPI  
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i VCI zgodnie z instrukcją Twojego dostawcy usług ADSL dla 
dodatkowych połączeń. To ustawienie może zostać zmienione  
w zakładce WAN strony konfiguracyjnej. 

Typy połączenia i enkapsulacji Jest to metoda, jaką używa Twój dostawca usług ADSL, by 
przesyłać dane między Internetem a twoim komputerem. 
Większość użytkowników używa domyślnego połączenia 
PPPoE/PPPoA. Możesz użyć "Setup Wizard", by skonfigurować 
PPPoE / PPPoA. Możesz potrzebować użyć jednego z typów 
połączeń (PPPoE LLC, PPPoA LLC albo PPPoA VC - MUX). Inne 
dostępne typy połączeń i enkapsulacji możesz skonfigurować 
używając strony konfiguracyjnej urządzenia. Ta zawiera Tryb Mostu 
(1483 Bridged IP LLC lub 1483 Bridged IP VC-MUX),  
i Statyczne IP (Bridged IP LLC, 1483 Bridged IP VC-MUX, 1483 
Routed IP LLC, 1483 Routed IP VC-MUX lub IPoA) itd. 

Nazwa użytkownika Nazwa ta służy do zalogowania się do sieci Twojego usługodawcy 
ADSL. Jest ona zwykle w formie user@isp.pl. Twój usługodawca 
ADSL używa jej do zidentyfikowania Twojego konta. 

Hasło Hasło jest używane wraz z nazwą użytkownika, aby zalogować się 
do sieci Twojego usługodawcy ADSL. Jest ono potrzebne,  
by zweryfikować Twoją tożsamość. 

 

Informacje potrzebne do zalogowania się na stronę konfiguracyjną urządzenia: 

IP adres To jest adres IP, dzięki któremu uzyskasz dostęp do strony 
konfiguracyjnej routera korzystając z przeglądarki 
internetowej. Domyślny adres IP to 192.168.1.1. Domyślnie 
uruchomiony jest serwer DHCP, który po podłączeniu 
urządzenia z komputerem nada mu właściwe ustawienia. 
Adres IP może zostać zmieniony na stronie konfiguracyjnej 
routera. 

Maska podsieci Domyślna maska podsieci to 255.255.255.0, można ją 
później zmienić. 

Nazwa użytkownika To jest nazwa użytkownika potrzebna do uzyskania dostępu 
do interfejsu zarządzania routerem. Kiedy chcesz uzyskać 
dostęp do urządzenia przez przeglądarkę internetową 
zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika. 
Domyślna nazwa użytkownika to admin. Użytkownik nie 
może tego zmienić. 

Hasło O podanie hasła zostaniesz poproszony, by wejść do 
interfejsu zarządzania routerem. Domyślne hasło to admin. 
Użytkownik powinien go zmienić po skonfigurowaniu 
urządzenia. 
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Informacje o sieci LAN 

Karta sieciowa Jeśli Twój komputer posiada kartę sieciową możesz  
łączyć się z routerem za pomocą portu Ethernet używając 
kabla Ethernet. Możesz też używać portów Ethernet,  
by łączyć się z innym komputerem albo urządzeniem. 

DHCP Client status Twój router jest skonfigurowany domyślnie, aby być 
serwerem DHCP, który nadaje komputerom adres IP, maskę 
podsieci, adresy serwerów DNS i domyślny adres bramy dla 
podłączonych komputerów. Domyślny zakres nadawanych 
adresów IP to od 192.168.1.2 do 192.168.1.254. Twój 
komputer potrzebuje zostać skonfigurowany tak, by otrzymać 
adres IP automatycznie jako klient DHCP. 

 

 

1.9 Bezpieczeństwo urządzenia 
 

Zapoznaj się z punktami poniżej, by chronić urządzenie przed wszelkiego rodzaju 

przepięciami występujących w sieci energetycznej i podczas wyładowań atmosferycznych. 

• Proszę używać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia                      
i dostarczonych wraz z urządzeniem. 

• Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań 
atmosferycznych. 

• Przeciążone gniazdo sieciowe albo uszkodzone linie i wtyczki mogą spowodować 

porażenie prądem albo nieszczęśliwy wypadek. 

• Właściwa przestrzeń pozostawiona dla wentylacji urządzenia jest konieczna, aby 

uniknąć przegrzania się urządzenia. Otwory w urządzeniu zaprojektowane w celu 

odprowadzania nadmiaru gorącego powietrza. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych 

urządzenia. 

• Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła albo tam, gdzie jest wysoka 

temperatura. 

• Nie kładź tego urządzenia w miejscu wilgotnym bądź wodnistym. Nie rozlewaj 

żadnego płynu na to urządzenie. 

• Nie umieszczaj tego urządzenia na niestabilnej powierzchni albo podparciu. 
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1.10 Wskaźniki urządzenia 
 

1.10.1 Przedni panel 
 

 

LED KOLOR FUNKCJA 

POWER Wyłączony Zasilanie jest wyłączone 

Ciągły zielony Zasilanie jest włączone i 
urządzenie działa 

Ciągły czerwony Urządzenie wchodzi w tryb 
bootloader 

 Power on self-test 

DSL Wyłączony Brak synchronizacji 

Wolno migający zielony Uzgadnianie synchronizacji w 
trakcie 

Szybko migający zielony Trwa proces synchronizacji 

Ciągły zielony Zsynchronizowanie modemu 

WLAN Wyłączony Brak sygnału radiowego 

Migający zielony Przesyłanie danych przez port 
WLAN 

Stały zielony Interfejs WLAN jest gotowy do 
pracy 

INTERNET Wyłączony Brak aktywnego połączenia 
PPPoA lub PPPoE 

Ciągły zielony Co najmniej jedno połączenie 
PPPoA lub PPPoE jest aktywne. 
Użytkownik posiada połączenie 
z Internetem. 

ETHERNET Wyłączony Brak sygnału na porcie sieciowym 

Migający zielony Przesyłanie danych przez port 
sieciowy 
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Ciągły zielony Interfejs sieciowy jest gotowy do 
działania 

 

 

1.10.3 Tylni panel 
 

 

 

ZŁĄCZE/PRZYCISK OPIS 

LINE Gniazdo RJ-11 służące do podłączenia linii 
telefonicznej – ADSL. 

Reset Przycisk służący do przywracania ustawień 
fabrycznych. 

LAN 1-4 Gniazda Ethernet RJ-45. 

ON/OFF Włącznik/Wyłącznik zasilania 

ANT Złącze antenowe 

Power Port zasilania, służy do podłączenia zasilacza 
dołączonego do urządzenia (12VDC 1A)  

 

 

2. Instalacja urządzenia 
 

Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless posiada trzy oddzielne interfejsy, Ethernet LAN, sieć 

bezprzewodowa LAN i ADSL (WAN) interfejs. Router nie powinien być umieszczony tam, 

gdzie będzie narażony na wilgoć albo nadmierne ciepło. Upewnij się, czy kable są 

umiejscowienie bezpiecznie i np. kabel sieciowy nie jest narażony na wyrwanie. Router 

powinien być umiejscowiony na półce, biurku, aby widzieć diody znajdujące się                        

na urządzeniu. 
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2.1 Wybieranie najlepszej lokalizacji dla pracy sieci bezprzewodowej 
 

Wiele czynników środowiskowych może oddziaływać na pracę sieci bezprzewodowej. Jeśli 

jest to Twoja pierwsza konfiguracja urządzenia bezprzewodowego to przeczytaj i rozważ 

punkty umieszczone poniżej. Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless zaprojektowano,                    

by pokrył zasięgiem obszar do 100 metrów wewnątrz i do 300 metrów na zewnątrz, dzięki 

czemu możesz pozbyć się kabli i cieszyć się dostępem do Internetu w obrębie zasięgu 

routera. Jednakże liczba ścian, strop albo inne przedmioty, które przepuszczają sygnał sieci 

bezprzewodowej mogą ograniczyć sygnał pasma. Dla uzyskania optymalnego zasięgu 

uwzględnij podstawowe wskazówki: 

• Pamiętaj, że liczba ścian i sufitów ma wpływ na moc sygnału: 
Sygnał sieci bezprzewodowej LAN może przebić się przez ściany i sufit. Jednakże każda 

ściana lub sufit może zmniejszyć zasięg urządzenia bezprzewodowego LAN od 1 do 30 

metrów. 

• Przeszkody: 
Pozycja urządzenia bezprzewodowego musi być taka, żeby sygnał miał na przeszkodzie jak 

najmniej ścian żelbetonowych oraz metalicznych materiałów. 

• Pozycja anteny dla najlepszego odbioru: 
Poruszaj anteną dookoła, żeby zobaczyć, czy amplituda sygnału się poprawia. Pozostaw 

antenę w takiej pozycji, w jakiej uzyskasz najlepszy sygnał. 

• Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 1-2 metry od urządzeń elektrycznych 
Lokalizacja urządzenia bezprzewodowego musi być oddalona od elektrycznych urządzeń, 

które generują duże zaszumienie sygnału radiowego, takie jak kuchenki mikrofalowe, 

monitory, silniki elektryczne, itd. 

 

2.2 Podłączenie urządzenia 
 

Tak jak pokazano poniżej: połącz port routera z portem MODEM rozgałęźnika kablem 

telefonicznym, telefon podłącz do portu PHONE rozgałęźnika, linię telefoniczną podłącz do 

portu LINE rozgałęźnika. 

Rozgałęźnik ma trzy porty: 

LINE:  Łączy z główną linią telefoniczną (gniazdo RJ-11)  

MODEM: Łączy z gniazdem DSL urządzenia 

PHONE: Łączy z aparatem telefonicznym 
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Połącz port LAN urządzenia kablem sieciowym z portem LAN karty sieciowej w komputerze 

Podłącz końcówkę zasilacza do urządzenia i włącz przycisk zasilania na tyle obudowy  

 

• Połączenie 1: Fig. 2-1 pokazuje podłączenie do routera komputera, rozgałęźnika        

i zasilania. 

 

 

 

Fig. 2‐1 
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• Połączenie 2: Jeśli chcemy dodać kolejny aparat telefoniczny przed 

rozgałęźnikiem  musimy zastosować MicroFiltr. 

 

Fig. 2‐2 

Gdy wybierzesz drugi przykład instalacji (Połączenie 2) trzeba będzie zastosować 

MicroFiltr na linii telefonicznej, rozgałęźnik nie może zostać użyty, by zastąpić 

MicroFiltr. Instalując telefon bezpośrednio przed rozgałęźnikiem router może nie 

uzyskać połączenia z Internetem lub szybkość połączenia będzie bardzo niska. Jeśli 

naprawdę potrzebujesz dodać aparat telefoniczny przed rozgałęźnikiem, musisz dodać 

MicroFiltr przed podłączeniem aparatu telefonicznego. Nie podłączaj kilku telefonów 

przed rozgałęźnikiem. Ponadto nie łącz kilku telefonów z MicroFiltrem. 

2.3 Przywrócenie ustawień fabrycznych 

Router może zostać zresetowany do oryginalnych fabrycznych ustawień  poprzez 

przytrzymanie przycisku RESET przez kilka sekund (znajduje się na tyle obudowy), kiedy 

urządzenie jest włączone. Użyj spinacza biurowego, aby delikatnie nacisnąć przycisk 

RESET. Pojedyncze naciśnięcie przycisku RESET spowoduje restart urządzenia, natomiast 

przytrzymanie przycisku na co najmniej 5 sekund spowoduje przywrócenie ustawień 

fabrycznych. Pamiętaj, że zgromadzone ustawienia pamięci urządzenia zawierające 

informacje o kontach użytkownika i ustawieniach LAN IP będą przywrócone do stanu 

fabrycznego. Adresu IP to 192.168.1.1 maska podsieci 255.255.255.0. Nazwa użytkownika 

to: „admin" oraz hasło to: „admin". 
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3. Konfiguracja routera Asmax 1004g  poprzez stronę WWW 

Przy Twojej pierwszej konfiguracji Routera zaleca się konfigurację połączenia WAN 

używając jednego komputera upewnij się, że komputer jest podłączony do routera. Kiedy 

połączenie WAN działa właściwie, wtedy możesz kontynuować zmiany w konfiguracji 

routera, takie jak ustawienia IP, układ serwera DHCP. Ten rozdział dotyczy konfiguracji 

połączenia WAN. Następne rozdziały opisują różne opcje konfiguracyjne i funkcje 

monitorowania routera. 

3.1 Przygotowanie do zalogowania się do urządzenia 
 

Przed uzyskaniem dostępu do routera upewnij się, że komunikacja pomiędzy komputerem   

i urządzeniem jest prawidłowa. Sprawdź komunikacje następująco: 

•Konfiguracja adresu IP komputera 192.168.1.X (2~254), maska podsieci 255. 255.255.0, 

brama domyślna 192. 168.1.1 (domyślnie router ma włączony serwer DHCP, wystarczy,                

aby w połączeniu sieciowym było zaznaczone uzyskiwanie adresu IP i DNS automatycznie,              

a wtedy urządzenie samo nada właściwe wartości naszemu komputerowi). 

•Następnie dla przykładu w MS Windows 9x, ME, 2k, XP, Vista kliknij na „Start", dalej na 

„Uruchom" (klawisz „Windows”+R) i wpisz „command", a w systemie Linux włącz konsolę                

i po odświeżeniu ustawień klienta DHCP wpisz w konsoli, która w MS Windows otworzyła się 

po wpisaniu "command" komendę: ping 192.168.1.1. Tym poleceniem sprawdzamy, czy 

router odpowiada na wysyłane pakiety. Jeśli otrzymamy odpowiedź, to urządzenie jest 

poprawnie podłączone z komputerem. Dla połączenia niepoprawnego, źle skonfigurowanego 

otrzymamy: „Upłynął limit czasu żądania", „Host docelowy jest niedostępny", „Błąd ogólny". 

 

 



  19

3.2 Logowanie do urządzenia 
 

• Otwórz przeglądarkę internetową, a następnie wpisz adres: 

  http://192.168.1.1 (domyślny adres IP urządzenia). 

• Router będzie wymagał nazwy użytkownika i hasła. 

• Domyślna nazwa użytkownika i hasło z uprawnieniami administratora to: 

admin/admin. 

• Domyślna wspólna nazwa użytkownika i hasło to: user/user. 

 

 
 

Po zalogowaniu do urządzenia musisz skonfigurować urządzenie do własnych potrzeb. 

Możesz także zdiagnozować swoje połączenie i samo urządzenie. Jeśli zmieniłeś jakieś 

ustawienia urządzenia, zastosuj zmiany poprzez kliknięcie „Save/Reboot”. Szczegółowe 

opisy dostępnych funkcji są opisane poniżej. 

 

3.3 Stan urządzenia 

Kliknij na zakładkę „Device Info”, by wejść do menu systemu. Po lewej mamy sześć opcji: 

Summary, WAN, Statistics, Route, ARP, DHCP. 
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3.3.1 Podsumowanie 

 
Kliknij „Device Info”, by wyświetlić dane o urządzeniu i połączeniu. 

 

 

Interfejs zawiera następujące informacje:                       

• ID płyty: 

• Wersja oprogramowania: 

• Wersja bootloadera (CFE): 

• Wersja sterownika układu radiowego: 

• Maksymalną prędkość wysyłania/odbierania (kbps) 

• Adres naszej podsieci LAN, domyślnie 192.168.1.1 

• Domyślna „brama” 

• Podstawowy i zapasowy serwer DNS 

 

3.3.2 WAN 

Kliknij “WAN”, aby wyświetlić kolejny interfejs. Możesz zobaczyć taką informację: VPI/VCI, 

Con.ID, Category, Service, Interface, Protocol, Igmp, Qos, Status,and WAN IP Address. 
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3.3.3 Statistics – LAN 

Kliknij „Statistics -- LAN”, aby wyświetlić kolejny interfejs. Możesz zobaczyć informację                  

o pakietach otrzymanych i wysłanych przez interfejs LAN i sieć bezprzewodową. Kliknij 

„Reset Statistics”, aby wyzerować statystyki. 
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3.3.4 Statistics  WAN 

Kliknij „Statistics -- WAN”, aby wyświetlić kolejny interfejs. Możesz zobaczyć informację                

o pakietach otrzymanych i wysłanych przez interfejs WAN. Kliknij „Reset Statistics”,                  

by wyzerować statystyki. 

 

 

3.3.5 Statistics – ATM 

Kliknij „Statistics -- ATM”, aby wyświetlić kolejny interfejs. Możesz zobaczyć informację               

o pakietach otrzymanych i wysłanych przez interfejs WAN. Kliknij „Reset Statistics”,               

aby wyzerować statystyki. 
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3.3.6 Statistics – ADSL 

Kliknij „Statistics ‐‐ ADSL”, aby wyświetlić kolejny interfejs. Jeśli połączenie ADSL  jest aktywne 

powinno pojawić się kolejne okienko. 

 

 

Zobaczysz informacje odnoszące się do Twojego połączenia ADSL, takie jak: 
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• Modulacja: G.DMT/G.LITE/T1.413/ADSL 2+/ADSL 2/READSL2 

• Line Coding: Trallis On, itd. 

• Status: Link Down, No Defect, Training 

• Link Power State: L0, L1, L2 

• Szybkość (kbps): szybkość wysyłania/szybkość pobierania 

 

 

W części dolnej tej zakładki jest przycisk „Reset Statistics". Kliknij na niego,                      

aby wyzerować statystyki. 

 

Kliknij „ADSL BER Test", aby sprawdzić linię ADSL. Interfejs sprawdzający błędy wygląda 

tak: 
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Można wybrać czas (sec) testowania: 1, 5, 10, 20, 60, 120, 180, 240, 300 i 360. Wybierz 

czas i kliknij „Start". Wyświetlone zostanie okienko z wynikami testu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zauważ: Jeśli współczynnik błędu sięga do „e-5”, użytkownik nie będzie w stanie uzyskać 

połączenia z Internetem. 

3.3.7 Route 

Kliknij „Routing Table”.  Jeśli system jest w ustawieniach domyślnych, to wtedy tablica tras 

będzie wyglądać następująco: 
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Jeśli router ma skonfigurowane połączenie PPPoE/PPPoA, tablica tras będzie wyglądać 

następująco: 

 

3.3.8 ARP 

Kliknij „ARP", aby wyświetlić kolejną zakładkę. Możesz zobaczyć adresy MAC i adresy IP 

komputerów podłączonych do routera. 
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3.3.9 DHCP 
 

Kliknij „DHCP", aby wyświetlić kolejną zakładkę. Możesz zobaczyć listę komputerów, które 

otrzymały adres IP z serwera DHCP. 

 

 

 

3.4 Advanced Setup 

Kliknij „Advanced Setup”, by wejść do zaawansowanej konfiguracji urządzenia. Domyślnie są 

dwie opcje w lewej części interfejsu: „WAN", „LAN", itd. Jeśli w routerze będzie 

skonfigurowane np. połączenie PPPoE, to wtedy po lewej pojawi się więcej opcji: „LAN", 

„WAN", „NAT", „Security", „Routing", „DNS", „DSL" i tak dalej. Zakładka wygląda 

następująco: 
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3.4.1 WAN 
 

Kliknij „WAN", aby wyświetlić kolejną zakładkę. W tej zakładce możesz modyfikować   

i konfigurować interfejs WAN. 

Zauważ: Gdy PVC jest usunięty albo zmodyfikowany, system musi zostać zrestartowany, inaczej 

zmiany nie zostaną zastosowane.  

Wybierz Add, Edit, albo Remove, aby skonfigurować interfejs WAN. 

Wybierz Save/ Reboot, żeby zastosować zmiany i zrestartować system.  

Teraz pokażemy jak dodać PVC. 
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3.4.2 Konfiguracja PPPoE 

Kliknij „Add”, aby dodać obwód PVC. Następne opisy pokazują przykład dodania „PVC 0/35” 

(PPPoE mode). 

• Kliknij „Add”, następnie „PVC 0/35”. 

 
• W tej zakładce możesz modyfikować parametry VPI/ VCI, kategorie usług i QoS. 
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VPI (Virtual Path Identifier):  Identyfikator wirtualnej ścieżki połączenia. Wprowadź wartość 

otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 255. Dla usługi Neostrada VPI=0, a dla usługi 

Net24  VPI=8  

VCI (Virtual Channel Identifier): Identyfikator wirtualnego kanału połączenia. Wprowadź 

wartość otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 65535. 

Kategorie usług:    UBR bez PCR/UBR z PCR/CBR/Non Realtime VBR/Realtime VBR. 

Enable Quality Of Service: enable (włączony)/disable (wyłączony). 

W aktualnej zakładce możesz modyfikować parametry w zależności od własnych preferencji. 

 

Po modyfikacji kliknij „Next”, aby zobaczyć kolejna zakładkę. 

• W tej zakładce możesz określić typ połączenia i enkapsulacji. 

 

 
 

Ustawiamy tryb mostu (urządzenie działa jako modem) połączenia PVC 0/35 , PPP over Ethernet 

(PPPoE) 

 

• Wybierz „PPP over Ethernet (PPPoE)”,  typ enkapsulacji  „LLC/SNAP-BRIDGING"  
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Enable 802.1q:  Jeśli chcesz włączyć wsparcie dla protokołu 802.11Q VLAN to zaznacz tą 

funkcję.  Funkcja ta dostępna jest tylko w trybie PPPoE, MER i Bridge. 

Kliknij „Next”, aby wyświetlić kolejną zakładkę. 

 

• Ta zakładka umożliwia podanie nazwy użytkownika PPP, hasła PPP, metody 

identyfikacji i innych parametrów potrzebnych do uzyskania połączenia                        

z usługodawcą ADSL. 
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PPP Username: poprawna nazwa użytkownika, dostarczona przez ISP. 

PPP Password: poprawne hasło, dostarczone przez ISP. 

PPPoE Service Name: Jeśli od swojego ISP została dostarczona nazwa połączenia PPPoE to 

proszę ją wpisać, a jeśli nie to proszę pozostawić to pole puste. 

Authentication Method: AUTO, PAP, CHAP, MSCHAP. Zwykle wybranie AUTO powinno 

wystarczyć. 

Dial on demand (with idle timeout timer): Jeśli ta funkcja jest włączona po wyznaczonym 

czasie bezczynności, połączenie PPPoE zostanie automatycznie rozłączone, a jeśli 

urządzenie otrzyma sygnał wznowienia połączenia np. podczas otwierania strony 

internetowej, połączenie zostanie wznowione.  

Jeśli ta funkcja jest wyłączona, połączenie PPPoE będzie cały czas aktywne. Podana 

wartość musi się mieścić w zakresie od 1 do 4320 minut. 

PPP IP extension: Jeśli funkcja „Rozszerzenie PPP IP” jest włączona, wtedy publiczny adres 

IP przypisany przez ISP, nie jest używany przez interfejs WAN PPP urządzenia, a jest on 

przekazywany do interfejsu LAN komputera poprzez serwer DHCP routera ADSL. Tym samym 

publiczny adres zostanie przyznany urządzeniu LAN. W takim rozwiązaniu może pracować 

tylko jeden komputer, który otrzyma publiczny adres IP. Funkcje zapory sieciowej, jakie posiada 

urządzenie są  w tym przypadku wyłączone. 

Jeśli ta funkcja jest wyłączona to urządzenie samo otrzyma adres IP WAN. 

Use Static IP Address:  Jeśli ta funkcja jest wyłączona to router przez połączenie PPPoE 

otrzyma adres IP wyznaczony przez ISP. 

Jeśli funkcja jest włączona to urządzenie użyje podany adres IP jako IP WAN. 

 

Po wprowadzeniu nazwy użytkownika PPP i hasła PPP kliknij „Next”, aby wyświetlić kolejną 

zakładkę. 

 

 

• W tej zakładce można modyfikować nazwę usługi oraz włączenie/wyłączenie IGMP 

Multicast, WAN Service. 
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IGMP Multicast: IGMP proxy. Przykładowo, jeśli PPPoE potrzebuje wsparcia trybu IPTV, 

proszę to włączyć. 

WAN Service:  Proszę to zaznaczyć, chyba, że nie będziesz potrzebował aktywnego PVC. 

Kliknij „Next”, aby przejść do kolejnej zakładki. 

 

• Ta zakładka pokazuje podsumowanie całej konfiguracji. Proszę sprawdzić, czy 

wszystko się zgadza z danymi otrzymanymi od dostawcy usługi ADSL. 
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Kliknij „Save”, by zapisać ustawienia lub możesz kliknąć „Back”, aby dokonać modyfikacji 

ustawień. Po kliknięciu „Save”, pojawi się kolejna zakładka.  

 

ZAUWAŻ: By aktywować swoje połączenie z Internetem i skonfigurowane usługi musisz 

zrestartować urządzenie klikając „Save/Reboot”. 

 

 
 

 

 

3.4.3 Konfiguracja PPPoA 

Kliknij „Add”, aby dodać obwód PVC. Następne opisy pokazują przykład dodania „PVC 0/35” 

(PPPoA mode). 

• Kliknij „Add”, następnie „PVC 0/35”. 
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• W tej zakładce możesz modyfikować parametry VPI/ VCI, kategorie usług i QoS 

 
VPI (Virtual Path Identifier):  Identyfikator wirtualnej ścieżki połączenia. Wprowadź wartość 

otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 255. Dla usługi Neostrada VPI=0, a dla usługi 

Net24  VPI=8  

VCI (Virtual Channel Identifier): Identyfikator wirtualnego kanału połączenia. Wprowadź 

wartość otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 65535. 

Kategorie usług:    UBR bez PCR/UBR z PCR/CBR/Non Realtime VBR/Realtime VBR. 
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Enable Quality Of Service: enable (włączony)/disable (wyłączony). 

W aktualnej zakładce możesz modyfikować parametry w zależności od własnych preferencji.  

 

Po modyfikacji kliknij „Next”, aby zobaczyć kolejna zakładkę. 

• W tej zakładce możesz określić typ połączenia i enkapsulacji. 

 
Zmień typ połączenia PVC 0/35 na  „PPP over ATM (PPPoA)”. Wybierz  „PPP over ATM 

(PPPoA)” i „VC/MUX”  jako typ enkapsulacji. 
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Kliknij  „Next”, aby przejść do kolejnej zakładki. 

•     Ta zakładka umożliwia podanie nazwy użytkownika PPP, hasła PPP, metody identyfikacji              

i innych parametrów potrzebnych do uzyskania połączenia z usługodawcą ADSL. 

 

PPP Username: poprawna nazwa użytkownika, dostarczona przez ISP. 

PPP Password: poprawne hasło, dostarczone przez ISP. 

PPPoE Service Name: Jeśli od swojego ISP została dostarczona nazwa połączenia PPPoE to 

proszę ją wpisać, a jeśli nie to proszę pozostawić to pole puste. 

Authentication Method: AUTO, PAP, CHAP, MSCHAP. Zwykle wybranie AUTO powinno 

wystarczyć. 

Dial on demand (with idle timeout timer): Jeśli ta funkcja jest włączona  po wyznaczonym 

czasie bezczynności, połączenie PPPoA zostanie automatycznie rozłączone, a jeśli 

urządzenie otrzyma sygnał wznowienia połączenia, np. podczas otwierania strony 

internetowej połączenie zostanie wznowione. Jeśli ta funkcja jest wyłączona to połączenie 

PPPoA będzie cały czas aktywne. Podana wartość musi się mieścić w zakresie od 1 do 

4320 minut. 

PPP IP extension: Jeśli funkcja „Rozszerzenie PPP IP” jest włączona, wtedy publiczny adres 

IP przypisany przez ISP nie jest używany przez interfejs WAN PPP urządzenia, a jest on 

przekazywany do interfejsu LAN komputera poprzez serwer DHCP routera ADSL. Tym samym 

publiczny adres zostanie przyznany urządzeniu LAN. W takim rozwiązaniu może pracować 

tylko jeden komputer, który otrzyma publiczny adres IP. Funkcje zapory sieciowej, jakie posiada 

urządzenie są  w tym przypadku wyłączone. 
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Jeśli ta funkcja jest wyłączona to urządzenie samo otrzyma adres IP WAN. 

Use Static IP Address:  Jeśli ta funkcja jest wyłączona to router przez połączenie PPPoA 

otrzyma adres IP wyznaczony przez ISP. 

Jeśli funkcja jest włączona to urządzenie użyje podany adres IP jako IP WAN. 

  

• Po wprowadzeniu nazwy użytkownika PPP i hasła PPP, kliknij „Next”, żeby zobaczyć 

kolejną zakładkę. 

 
 
IGMP Multicast: IGMP proxy. Przykładowo, jeśli PPPoA potrzebuje wsparcia trybu IPTV, 

proszę to włączyć. 

WAN Service: Proszę to zaznaczyć, chyba że nie będziesz potrzebował aktywnego PVC. 

Kliknij „Next", aby przejść do kolejnej zakładki. 

• Ta zakładka pokazuje podsumowanie całej konfiguracji. Proszę sprawdzić, czy wszystko 

się zgadza z danymi otrzymanymi od dostawcy usługi ADSL. 
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Kliknij „Save”, by zapisać ustawienia lub możesz kliknąć „Back”, aby dokonać modyfikacji 

ustawień. Po kliknięciu „Save”, pojawi się kolejna zakładka.  

ZAUWAŻ: By aktywować swoje połączenie z Internetem i skonfigurowane usługi musisz 

zrestartować urządzenie klikając „Save/Reboot". 
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3.4.4 Konfiguracja MER (Routing z tunelowaniem MAC) 
 

Kliknij „Add”, aby dodać obwód PVC. Następne opisy pokazują przykład dodania „PVC 0/35” 
(MER mode). 

• Kliknij „Add”, następnie „PVC 0/35”. 

 

• W tej zakładce możesz modyfikować parametry VPI/ VCI, kategorie usług i QoS. 
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VPI (Virtual Path Identifier):  Identyfikator wirtualnej ścieżki połączenia. Wprowadź wartość 

otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 255. Dla usługi Neostrada VPI=0, a dla usługi 

Net24  VPI=8  

VCI (Virtual Channel Identifier): Identyfikator wirtualnego kanału połączenia. Wprowadź 

wartość otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 65535. 

Kategorie usług:    UBR bez PCR/UBR z PCR/CBR/Non Realtime VBR/Realtime VBR. 

Enable Quality Of Service: enable (włączony)/disable (wyłączony). 

W aktualnej zakładce możesz modyfikować parametry w zależności od własnych preferencji. 

 

Po modyfikacji kliknij „Next", aby zobaczyć kolejna zakładkę. 

• W tej zakładce możesz określić typ połączenia i enkapsulacji. 

 

 
 

Zmień typ połączenia PVC 0/35 na „MAC Encapsulation Routing (MER)". Wybierz „MAC 

Encapsulation Routing (MER)" i „LLC/SNAP-BRIDGING" jako typ enkapsulacji. 
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Enable 802.1q: Jeśli chcesz włączyć wsparcie dla protokołu 802.11Q VLAN to zaznacz tą 

funkcję.  Funkcja ta dostępna jest tylko w trybie PPPoE, MER i Bridge. 

 

Kliknij „Next”, aby wyświetlić kolejną zakładkę. 

• W tej zakładce możesz zmodyfikować adres IP WAN, bramę domyślną i ustawienia 

serwera DNS. 
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Obtain an IP address automatically:  (Uzyskaj adres IP automatycznie) przydzielanie adresu 

IP odbywa się w tym wypadku w sposób automatyczny przez klienta DHCP w routerze 

ADSL. Adres IP jest przyznawany automatycznie przez serwer DHCP naszego ISP.  

Use the following IP address: (Użycie statycznego adresu IP)  Zaznacz to, jeśli sam chcesz  

wprowadzić dane dla uzyskania połączenia. Poniżej wpisz adres i maskę podsieci. 

WAN IP Address: Wprowadź adres IP interfejsu WAN od swojego ISP. 

WAN Subnet Mask: Wprowadź maskę podsieci interfejsu WAN od swojego ISP. 

Obtain Default Gateway automatically: Jeśli ta funkcja jest zaznaczona, brama domyślna 

dla naszego połączenia WAN będzie otrzymywana automatycznie z serwera DHCP naszego 

ISP. 

Use the following Default Gateway: Jeśli ta funkcja jest zaznaczona to sami wpisujemy 

bramę domyślną dla naszego połączenia WAN.  

Use IP Address: Wprowadź adres IP bramy domyślnej dla interfejsu WAN. 

Use WAN Interface: Jeśli wprowadziłeś adres IP bramy domyślnej połączenia WAN to 

tutaj zaznacz, dla którego połączenia wychodzącego. 

Obtain DNS server address automatically: Jeśli ta funkcja jest zaznaczona to adresy IP 

serwerów DNS zostaną przyznane automatycznie przez serwer DHCP naszego  ISP. 

Use the following DNS server addesses: Jeśli chcesz sam podać adresy serwerów DNS to 

zaznacz tą funkcję. 

Primary DNS server: Wpisz adres IP głównego serwera DNS. 

Secondary DNS server: Wpisz adres IP dodatkowego serwera DNS. 

Po wpisaniu poprawnych ustawień kliknij „Next", aby przejść do kolejnej zakładki. 

• W tej zakładce można modyfikować nazwę usługi, włączyć/wyłączyć NAT, Firewall, 

IGMP Multicast, WAN Service. 
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Enable NAT: Zaznacz to, aby umożliwić translację adresów sieciowych. Jeśli NAT nie będzie 

włączony, użytkownicy routera nie będą mieli dostępu do Internetu. NAT umożliwia wielu 

użytkownikom lokalnej sieci LAN korzystać z jednego łącza internetowego posiadającego 

tylko jeden publiczny adres.  

Enable Firewall: włączenie/wyłączenie filtracji IP. 

IGMP Multicast: IGMP proxy. Przykładowo, jeśli MER potrzebuje wsparcia trybu IPTV, proszę 

to włączyć. 

WAN Service: Proszę to zaznaczyć, chyba, że nie będziesz potrzebował aktywnego PVC. 

 

Kliknij „Next”, aby przejść do kolejnej zakładki. 

 

• Ta zakładka pokazuje podsumowanie całej konfiguracji. Proszę sprawdzić, czy wszystko 

się zgadza z danymi otrzymanymi od dostawcy usługi ADSL. 

 

 
 

Kliknij „Save”, by zapisać ustawienia lub możesz kliknąć „Back”, aby dokonać modyfikacji 

ustawień. Po kliknięciu „Save” pojawi się kolejna zakładka.  

ZAUWAŻ: By aktywować swoje połączenie z Internetem i skonfigurowane usługi, musisz 

zrestartować urządzenie klikając „Save/Reboot". 
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3.4.5 Konfiguracja IPoA (IP over ATM) 

Kliknij „Add”, aby dodać obwód PVC. Następne opisy pokazują przykład dodania „PVC 0/35” 

(IPoA mode). 

Kliknij „Add”, następnie „PVC 0/35”. 
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• W tej zakładce możesz modyfikować parametry VPI/ VCI, kategorie usług i QoS. 

 
 
VPI (Virtual Path Identifier):  Identyfikator wirtualnej ścieżki połączenia. Wprowadź wartość 

otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 255. Dla usługi Neostrada VPI=0, a dla usługi 

Net24  VPI=8  

VCI (Virtual Channel Identifier): Identyfikator wirtualnego kanału połączenia. Wprowadź 

wartość otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 65535. 

Kategorie usług: UBR bez PCR/UBR z PCR/CBR/Non Realtime VBR/Realtime VBR. 

Enable Quality Of Service: enable (włączony)/disable (wyłączony). 

W aktualnej zakładce możesz modyfikować parametry w zależności od własnych preferencji.  

 

Po modyfikacji kliknij „Next", aby zobaczyć kolejną zakładkę. 

• W tej zakładce możesz określić typ połączenia i enkapsulacji. 
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Zmień typ połączenia PVC 0/35 na  „IP over ATM (IPoA)". 

Wybierz „IP over ATM (IPoA)" i „LLC/SNAP-ROUTING" jako typ enkapsulacji. 
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Kliknij  „Next”, aby przejść do kolejnej zakładki. 

W tej zakładce możesz modyfikować IP WAN , bramę domyślną i ustawienia serwera DNS. 

 

 
 

WAN IP Address: Wprowadź adres IP interfejsu WAN od swojego ISP. 

WAN Subnet Mask: Wprowadź maskę podsieci interfejsu WAN od swojego ISP. 

Obtain Default Gateway automatically: Jeśli ta funkcja jest zaznaczona, brama domyślna 

dla naszego połączenia WAN będzie otrzymywana automatycznie z serwera DHCP naszego 

ISP. 

Use the following Default Gateway: Jeśli ta funkcja jest zaznaczona to sami wpisujemy 

bramę domyślną dla naszego połączenia WAN.  

Use IP Address: Wprowadź adres IP bramy domyślnej dla interfejsu WAN. 

Use WAN Interface: Jeśli wprowadziłeś adres IP bramy domyślnej połączenia WAN to 

tutaj zaznacz dla którego połączenia wychodzącego. 

Obtain DNS server address automatically: Jeśli ta funkcja jest zaznaczona, adresy IP 

serwerów DNS zostaną przyznane automatycznie przez serwer DHCP naszego  ISP. 

Use the following DNS server addesses: Jeśli chcesz sam podać adresy serwerów DNS to 

zaznacz tą funkcję. 

Primary DNS server: Wpisz adres IP głównego serwera DNS. 

Secondary DNS server: Wpisz adres IP dodatkowego serwera DNS. 

 

Po wpisaniu poprawnych ustawień kliknij „Next”, aby przejść do kolejnej zakładki. 
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• W tej zakładce można modyfikować nazwę usługi, włączyć/wyłączyć NAT, Firewall, 

IGMP Multicast, WAN Service. 

 

 
 

Enable NAT: Zaznacz to, aby umożliwić translację adresów sieciowych. Jeśli NAT nie będzie 

włączony, użytkownicy routera nie będą mieli dostępu do Internetu. NAT umożliwia wielu 

użytkownikom lokalnej sieci LAN korzystać z jednego łącza internetowego posiadającego 

tylko jeden publiczny adres.  

Enable Firewall: włączenie/wyłączenie filtracji IP. 

IGMP Multicast: IGMP proxy. Przykładowo, jeśli IPoA potrzebuje wsparcia trybu IPTV, proszę 

to włączyć. 

WAN Service: Proszę to zaznaczyć, chyba że nie będziesz potrzebował aktywnego PVC. 

 

Kliknij „Next”, aby przejść do kolejnej zakładki. 

• Ta zakładka pokazuje podsumowanie całej konfiguracji. Proszę sprawdzić, czy wszystko 

się zgadza z danymi otrzymanymi od dostawcy usługi ADSL. 
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Kliknij „Save”, by zapisać ustawienia lub możesz kliknąć „Back”, aby dokonać modyfikacji 

ustawień. Po kliknięciu „Save” pojawi się kolejna zakładka.  

ZAUWAŻ: By aktywować swoje połączenie z Internetem i skonfigurowane usługi, musisz 

zrestartować urządzenie klikając „Save/Reboot" 
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3.4.6 Konfiguracja trybu „mostu” (Bridge) 
 

Kliknij „Add”, aby dodać obwód PVC. Następne opisy pokazują przykład dodania „PVC 0/35” 

(Bridging). 

• Kliknij „Add”, następnie „PVC 0/35”. 

 

• W tej zakładce możesz modyfikować parametry VPI/ VCI, kategorie usług i QoS. 
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VPI (Virtual Path Identifier):  Identyfikator wirtualnej ścieżki połączenia. Wprowadź wartość 

otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 255. Dla usługi Neostrada VPI=0, a dla usługi 

Net24  VPI=8  

VCI (Virtual Channel Identifier): Identyfikator wirtualnego kanału połączenia. Wprowadź 

wartość otrzymaną od dostawcy usługi ADSL z zakresu 0 – 65535. 

Kategorie usług:    UBR bez PCR/UBR z PCR/CBR/Non Realtime VBR/Realtime VBR. 

Enable Quality Of Service: enable (włączony)/disable (wyłączony). 

W aktualnej zakładce możesz modyfikować parametry w zależności od własnych preferencji. 

 

 

Po modyfikacji kliknij „Next", aby zobaczyć kolejna zakładkę. 

 

• W tej zakładce możesz określić typ połączenia i enkapsulacji. 

 
Enable 802.1q: Jeśli chcesz włączyć wsparcie dla protokołu 802.11Q VLAN to zaznacz tą 

funkcję.  Funkcja ta dostępna jest tylko w trybie PPPoE, MER i Bridge. 

Kliknij „Next”, aby wyświetlić kolejną zakładkę. 

•     W tej zakładce możesz zmodyfikować nazwę usługi. 
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Enable Bridge Service: Proszę to zaznaczyć, chyba że nie będziesz potrzebował aktywnego 

PVC. 

Kliknij „Next”, aby wyświetlić kolejną zakładkę   

• Ta zakładka pokazuje podsumowanie całej konfiguracji. Proszę sprawdzić, czy wszystko 

się zgadza z danymi otrzymanymi od dostawcy usługi ADSL.  
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Kliknij „Save”, by zapisać ustawienia lub możesz kliknąć „Back”, aby dokonać modyfikacji 

ustawień. Po kliknięciu „Save” pojawi się kolejna zakładka.  

 

 

ZAUWAŻ: By aktywować swoje połączenie z Internetem i skonfigurowane usługi musisz 

zrestartować urządzenie klikając Save/Reboot". 

3.4.7 LAN 
 
W tej zakładce można modyfikować i konfigurować „IP Address” i  „DHCP Server”. 

Jeśli włączony jest tryb „Bridge” to zakładka wygląda tak: 
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Enable IGMP Snooping: Tego ustawienia używamy w trybie „Bridge”. 

 

 

3.4.8 NAT 
 

Kliknij „NAT", aby wyświetlić kolejną zakładkę. Zakładka „NAT" jest podzielona na części 

„virtual Server” , „port triggering” , „DMZ Host" i „sip alg”. 

 
 

 

 

3.4.9 NAT  Virtual Servers Setup 
 

W tej zakładce możesz zmodyfikować ustawienia wirtualnego serwera, usunąć wirtualny 

serwer i dodać nowy wirtualny serwer. System nie jest skonfigurowany domyślnie                   

z włączonym wirtualnym serwerem.  

Jeśli NAT będzie włączony na routerze, komputery podpięte do routera w Internecie będą 

widziane jako jedna maszyna. Normanie użytkownicy z Internetu nie mogą dostać się do 

Twojej sieci będącej za routerem. Ale możemy ustawić, aby był możliwy taki dostęp np.        

w przypadku, gdy na jakimś komputerze w sieci mamy uruchomiony serwer WWW, FTP        
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i chcemy, aby ktoś z poza naszej sieci lokalnej miał do nich dostęp. Aby to właśnie 

umożliwić, w urządzeniu dodano funkcję wirtualnego serwera. Po jego skonfigurowaniu, jeśli 

router otrzyma prośbę od użytkownika z Internetu i zidentyfikuje daną usługę, po czym 

połączy ją z numerem portu, na którym ona działa, wtedy uzyska do niej dostęp. Na przykład 

port „21” standardowo jest portem usługi serwera FTP. Topologia jest następująca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres IP WAN MODEMU to 203.70.212.52. Na PC1 192.168.1.10 jest uruchomiony serwer 

WWW; PC2 192.168.1.20 jest serwerem FTP. Te dwa serwery mają na celu udostępniać 

użytkownikom z zewnątrz swoje usługi. Szczegółowe kroki konfiguracji są następujące: 

Kliknij „Add”, aby wyświetlić kolejną zakładkę. 
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Service Name: Wybierz jedną usługę, taką jak Mail (SMTP), Mail (POP3), Web Server 

(HTTP), FTP Server, i TFTP z listy. Informacja o wybranej usłudze ukaże się w okienku 

poniżej. 

Customized server: Kliknij, jeśli chcesz dodać nowy serwer i pozwolić użytkownikom 

komunikować się z nim. 

Server IP address: Wpisz adres IP komputera z uruchomioną usługą, który ma mieć 

przekierowane porty. 

External port start/end: (Zewnętrzny zakres portów) Kiedy już wybrałeś jedną usługę, 

numer portu ukaże się automatycznie. Jeśli chcesz, to możesz to zmienić. 

Protocol:  Wybierz właściwe protokoły dla usług. 

Internal port start/end: (Wewnętrzny zakres portów) Kiedy już wybrałeś jedną usługę, 

numer portu ukaże się automatycznie. Jeśli chcesz to możesz to zmienić. 

 

PC1 (192.168.1.10): WEB Server 

 

Zauważ: Domyślna wartość portu zewnętrznego i wewnętrznego serwera HTTP to 80. W tym 

przykładzie jest zmieniona na 8060. 

Po dokonaniu modyfikacji, kliknij na „Save/Apply”, aby zatwierdzić przekierowanie i przejść do 

kolejnej zakładki. 
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PC2 (192.168.1.20): FTP Server 

 

 

 

 

 



  59

 

 
Jeśli chcesz usunąć wirtualny serwer możesz go zaznaczyć i kliknąć „Remove”, by usunąć 

usługę. Gdy wirtualny serwer już jest skonfigurowany użytkownicy z Internetu mogą uzyskać 

dostęp do wirtualnego serwera. Muszą użyć publicznego adresu IP, (adres IP nadany przez 

ISP), na przykład: 

 http:// 203.70.212.52:8060  i  ftp:// 203.70.212.52  

przy wykorzystaniu funkcji DDNS: 

http://uzytkownik.dyndns.org:8060 i ftp://uzytkownik.dyndns.org  

Router przekieruje zapytanie do miejscowego serwera, który jest za NAT-em. 

Sugestia: Użyj mechanizmu DDNS, aby w przypadku dynamicznie przyznawanego adresu 

publicznego mieć zawsze dostęp do uruchomionych serwerów i usług (opis funkcji jest          

w rozdziale DDNS). 
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3.4.10 NAT  Port Triggering Setup (mechanizm tymczasowego otwierania portów) 
 

Kliknij „Port Triggering”, aby wyświetlić zakładkę. W tej zakładce możesz konfigurować 

usługę „Port Triggering”. Jest to funkcja bezpiecznego otwierania portów z zaporze routera, 

polegająca na tymczasowym otwarciu wybranego portu dla danej usługi. Niektóre aplikacje 

wymagają, aby określone porty w zaporze routera były otwarte od strony Internetu. „Port 

Triggering” dynamicznie otwiera „Open Ports” w zaporze routera, w czasie kiedy aplikacja 

inicjuje połączenie TCP/UDP.  Można umieścić 32 wpisy dla wybranych usług. 
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Przykład dodania aplikacji ICQ do usługi port triggering.  

Krok 1: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 2: 
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3.4.11 NAT  DMZ Host 
 

Kliknij „DMZ Host", aby wyświetlić zakładkę. Ta zakładka umożliwia skonfigurowanie usługi 

DMZ. 

 

Funkcja DMZ umożliwia zarządzanie strefą zdemilitaryzowaną. DMZ (Demilitarized Zone) 

jest obszarem pomiędzy chronioną za pomocą NAT siecią LAN a siecią WAN. Umożliwia 

ona wystawienie hosta z sieci LAN do sieci WAN pod adresem interfejsu WAN routera. Host 

będzie widoczny w sieci LAN pod jego adresem IP w sieci LAN, natomiast w sieci WAN pod 

adresem WAN routera. W praktyce oznacza to przekierowanie całego zakresu portów (1 - 

65535). 

Aby uaktywnić funkcję w polu „DMZ Host IP Address” proszę podać adres IP komputera                

w sieci, który ma być widoczny od strony Internetu. Następnie kliknąć „Save/Apply”,                   

by aktywować ustawienia. 

3.4.12 NAT  SIP ALG 

Kliknij „NAT" --> „ALG", aby wyświetlić zakładkę. W tej zakładce możesz włączyć SIP ALG. 
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3.4.13 Outgoing IP Filtering Setup (Filtrowanie IP  Filtry ruchu wychodzącego) 
 

Kliknij „Security”--> „IP Filtering”--> „Outgoing”, aby wyświetlić zakładkę. 

Domyślnie cały ruch wychodzący IP z LAN jest zezwolony, można go zablokować albo 

ograniczyć poprzez ustawienie odpowiednich filtrów. 
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Zakładka pozwala utworzyć regułę filtra, by zidentyfikować wychodzący ruch IP przez 

dodanie nowego filtra i co najmniej jeden warunek poniżej. Wszystkie dodane warunki w tej 

regule filtra muszą zostać spełnione, aby reguła działała prawidłowo. Kliknij „Save/Apply”, 

aby zastosować i aktywować dodane filtry.  

 

Parametry: 

Protocol: Wybór protokołu TCP, UDP lub kombinacji TCP/UDP. 

Source IP address: Adres IP, który nie ma mieć dostępu do docelowego adresu IP.  

Source Subnet Mask: Maska podsieci adresu IP, który nie ma mieć dostępu do docelowego 

adresu IP.  

Source Port (port or port:port): Numer portu źródłowego, zakres portów, do którego 

dostęp ma być zablokowany dla źródłowego adresu IP.   

Destination IP address: Docelowy adres IP, do którego źródłowy adres IP nie będzie miał 

dostępu.   

Destination Subnet Mask: Maska podsieci dla docelowego adresu IP.  

Destination Port (port lub port:port): Numer portu docelowego, zakres numerów portów, 

do którego dostęp ma być zabroniony dla docelowego IP.   

DSCP Mark: Sposób znakowania pakietów. 

 

 
 

Na przykład, potrzebuję zablokować komputer, którego adres IP to 192.168.1.10. Cały 

wychodzący ruch IP z tego PC (192.168.1.10) jest odrzucony. Konfiguracja jak poniżej: 
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Kliknij „Save/Apply”, żeby zapisać i zastosować ustawienia i wyświetlić podsumowanie.  
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3.4.14 Incoming IP Filtering Setup (Filtrowanie IP  Filtry ruchu przychodzącego) 

Kliknij „Security”--> „IP Filtering”--> „Incoming”, aby wyświetlić zakładkę. 

Domyślnie, cały ruch przychodzący IP z WAN jest blokowany. 

Jednakże może zostać przyjęty przez ustawienie odpowiednich filtrów.  

 

Zakładka ta pozwala na utworzenie reguły filtra, by zidentyfikować przychodzący ruch IP 

przez dodanie nowej nazwy filtra i spełnienie co najmniej jednego warunku poniżej. 

Wszystkie dodane warunki w tej regule filtra muszą zostać spełnione, aby reguła działała 

prawidłowo. Kliknij „Save/Apply”, aby zastosować i aktywować dodane filtry. 

 

Parametry: 

Protocol: Wybór protokołu TCP, UDP lub kombinacji TCP/UDP.  

Source IP address: Adres IP, który ma mieć dostęp do docelowego adresu IP.   

Source Subnet Mask: Maska podsieci adresu IP, który ma mieć dostęp do docelowego 

adresu IP.   

Source Port (port lub port:port): Numer portu źródłowego, zakres portów, do którego 

dostęp ma być zablokowany dla źródłowego IP.   

Destination IP address: Docelowy adres IP, do którego źródłowy adres IP będzie miał 

dostęp. 

Destination Subnet Mask: Maskę podsieci dla docelowego adresu IP. 
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Destination Port (port lub port:port): Numer portu docelowego, zakres numerów portów, 

do którego dostęp ma być możliwy dla docelowego IP. 

DSCP Mark: Sposób znakowania pakietów. 

 
 

3.4.15 Parental Control (Kontrola rodzicielska) 
 

Kliknij „Security”--> „Parental Control”, aby wyświetlić zakładkę. 
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Kliknij „Add”, aby skonfigurować parametry kontroli rodzicielskiej. 

Na tej stronie możesz dodać czas blokady dostępu do Internetu dla określonego komputera 

LAN połączonego z routerem. „Browser's MAC Address” automatycznie podaje adres MAC 

urządzenia LAN, na którym przeglądarka internetowa jest włączona. Aby ograniczyć inne 

urządzenia LAN kliknij przycisk „Other MAC Address” i wpisz adres MAC tego urządzenia 

LAN. Aby odnaleźć adres MAC, jaki posiada dany komputer w przypadku MS WINDOWS 

2k/XP/VISTA kliknij na „Start”, następnie na „Uruchom” wpisz „cmd”. Uruchomiona zostanie 

konsola, tam wpisz „ipconfig /all”. W systemie LINUX wejdź do konsoli i wpisz „ifconfig”. 

Wyświetlone zostaną informacje o interfejsach sieciowych komputera. 
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3.4.16 Routing 
 

Kliknij „Routing” aby wyświetlić zakładkę. 

 

 

3.4.17 Routing  Default Gateway (Ustawienia domyślne routing) 

W tej zakładce możesz modyfikować ustawienia trasy domyślnej. Jeśli funkcja „Enable 

Automatic Assigned Default Gateway” jest aktywna to router automatycznie ustali trasowanie 

pakietów. Jeśli ta funkcja jest odznaczona musimy sami wpisać bramę domyślną i jej interfejs. 

Kliknij przycisk „Save/Apply”, aby zapisać ustawienia. 

Zauważ, aby po zmianie ustawień router automatycznie zastosował nowe ustawienia trasowania 

konieczny będzie restart urządzenia. 

Kliknij „ENABLE Automatic Assigned Default Gateway”, aby wyświetlić kolejną zakładkę. 
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3.4.18 Routing  Static Route (Routing statyczny) 
 

W tej zakładce możesz modyfikować statyczne tablice trasowania. 
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Kliknij „Static Route”, aby pojawiła się zakładka konfiguracji. W tym interfejsie możesz 

zakwestionować wstępnie wyznaczone tablice tras, usunąć istniejące trasy, dodać nowe 

statystyczne trasy. Domyślnie system nie ma dodanej żadnej statystycznej trasy. 

Parametry: 

Destination - Adres IP, zdalnej podsieci. 

Netmask - Maska zdalnej podsieci. 

Gateway - Adres IP bramy dla danej podsieci. 

Interface - Główny interfejs WAN 

 

Kliknij „Add”, aby wyświetlić kolejną zakładkę. 

 

 
 

Przykład dodania statycznej trasy. Konfiguracja jest następująca: 
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Kliknij „Save/Apply”, aby wyświetlić kolejną zakładkę. 

 

Po dodaniu trasy statycznej strona konfiguracyjna wygląda tak: 
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3.4.19 Routing – RIP (Ustawienia protokołu routingu RIP) 
 
W tej zakładce możesz modyfikować ustawienia dynamicznego protokołu routingu RIP. Aby 

aktywować funkcję RIP w urządzeniu należy wybrać „Enabled” przy funkcji „Global RIP 

Mode”. Aby skonfigurować indywidualny interfejs, należy wybrać pożądaną wersję RIP                   

i operację, a następnie zaznaczyć „Enabled” dla wybranego interfejsu. Aby zastosować 

wybrane ustawienia kliknij „Save/Apply”. 
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3.4.20 DNS – DNS Server 
 

W tym interfejsie możesz modyfikować ustawienia serwera DNS. 

 

Jeśli funkcja „Enable Automatic Assigned DNS” jest włączona, to router przyjmie adresy 

serwerów DNS od jednego z połączeń PVC (PPPoA, PPPoE albo MER/DHCP). Jeśli 

funkcja automatycznego przyznawania adresów IP serwerów DNS jest wyłączona trzeba 

wpisać w pola poniżej pierwszy i opcjonalny serwer DNS. Zakładka wygląda następująco: 
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Kliknij „Save”, aby zapisać wprowadzone ustawienia. 

• Zauważ, aby zapisane zmiany zaczęły działać trzeba wykonać restart urządzenia. 

 

3.4.21 Dynamic DNS (Dynamiczny serwer DNS) 

W tej zakładce możesz modyfikować ustawienia dynamicznego serwera DNS. 

Zakładka DDNS umożliwia konfigurację parametrów klienta DDNS. DDNS (Dynamic 

Domain Name System) umożliwia tłumaczenie nazwy domenowej routera na jego aktualny 

publiczny adres IP, istotne zwłaszcza przy dynamicznym publicznym adresie IP. Umożliwia 

to łatwy dostęp do usług udostępnionych na serwerach wirtualnych, czy DMZ urządzenia 

pracującego z dynamicznym adresem IP. Router umożliwia przypisanie domenowej nazwy 

hosta za pomocą serwera DDNS np. www.dyndns.org lub www.tzo.com. Aby możliwe było 

korzystanie z usługi serwera DDNS użytkownik musi wcześniej posiadać na nim swoje 

indywidualne konto oraz zarejestrować swoją nazwę hosta. Proces rejestracji dokonuje się 

poprzez stronę WWW jednego z powyższych serwerów. 

 

Kliknij „Add” ,aby skonfigurować ustawienia serwera DDNS. 
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Parametry: 

D-DNS provider: Usługodawca (DynDNS lub TZO). 

Hostname: Pełna nazwa domenowa np. asmax.dyndyns.org 

Interface: Interfejs WAN 

Username: Nazwa użytkownika 

Password: Hasło 

 

3.4.22 Ustawienia DSL 
 

W tym interfejsie możesz modyfikować ustawienia DSL.  

Wybierz, które potrzebujesz. Domyślnie zaznaczone metody modulacji to G.dmt/ G.lite/ T1.413/ 

ADSL2/ ADSL2+/READSL2/ Bitswap/ SRA . Router będzie negocjował tryb modulacji z DSLAM. 

W większości przypadków domyślnie zaznaczone ustawienia będą wystarczające. 
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Zakładka „Advanced Settings” (Zaawansowane ustawienia DSL) umożliwia wybór 

właściwego trybu testowego. 

 

Testy  przeznaczone są dla  ISP celem przetestowania linii DSL. Testowanie może spowodować 

brak dostępu do Internetu. Zakładka „Tone Selection” (Wybór tonów ADSL) umożliwia wybór 

odpowiedniej liczby tonów dla wysyłania i pobierania. 
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Aby zapisać wybrane ustawienia kliknij „Apply”. 

 

3.4.23 Port Mapping (Mapowanie portów) 

Kliknij „Port Mapping”, aby wyświetlić zakładkę. 

Mapowanie portów wspiera wielokrotne porty PVC i grupy mostu. Każda grupa działa jak 

niezależna sieć. Aby ta funkcja działała musisz utworzyć grupy mapowania z odpowiednim 

interfejsem LAN i WAN używając przycisku „Add”. Przycisk „Remove” będzie usuwał grupy                       

i pozostawiał domyślne ustawienie grup. Tylko domyślna grupa posiada interfejs IP. 
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Zaznacz  „enable virtual ports on ENET(1-3)”, aby wyświetlić porty wirtualne . 

 

 

Kliknij „Add”,  aby stworzyć nową grupę mapowania. 
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Nazwa grupy: wpisz unikatową nazwę grupy. 

Wybierz dostępny na liście interfejs i dodaj go do grupy interfejsu z dostępnej listy przyciskiem 

strzałki, by stworzyć przekierowanie portów. Nazwa grupy musi być unikatowa. Jeśli chcesz 

automatycznie dodać klientów sieci LAN do PVC w nowej grupie dodaj identyfikator DHCP. Przez 

skonfigurowanie identyfikatora DHCP dowolne klienckie zapytanie z określonym identyfikatorem 

DHCP będzie ignorowało odpowiedzi lokalnego serwera DHCP. Zauważ, że ci klienci mogą 

otrzymać publiczne adresy IP. 

 

Ważne:  Jeżeli identyfikator jest skonfigurowany dla specyficznego klienckiego urządzenia proszę 

zrestartować urządzenie klienckie podłączone do routera, aby pozwolić mu uzyskać poprawny 

adres IP (dla przykładu, domyślny identyfikator klienckiego DHCP systemu Windows 2000/XP to 

MSFT 5.0). Zauważ, że wybrane interfejsy są usunięte od istniejących grup i są dodane do nowej 

grupy. 

 

Przykład konfiguracji interfejsu: 
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Kliknij „Save/Apply”, by zapisać zmiany. 

 
 

3.4.24 IPSec 
 

Kliknij „IPSec”, aby wyświetlić zakładkę konfiguracyjna połączeń IPSec. 
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Kliknij „Add new connection”, by stworzyć nowe połączenie IPSec. 

 

Parametry połączenia: 
IPSec Connection Name – Nazwa połączenia VPN. 

Remote IPSec Gateway Address (IP or Domain Name) – Adres IP albo nazwa domenowa 

zdalnej bramy. 
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Tunnel access from local IP addresses – Dostęp do tunelu od strony routera dla całej podsieci 

albo pojedynczego adresu IP. 

IP Address for VPN – Adres IP podsieci albo pojedynczego użytkownika. 

IP Subnetmask – Maska podsieci 

Tunnel access from remote IP addresses – Dostęp do tunelu od strony zdalnej dla całej 

podsieci albo pojedynczego adresu IP. 

IP Address for VPN - Adres IP podsieci albo pojedynczego użytkownika. 

IP Subnetmask – Maska podsieci. 

Key Exchange Method – Metoda wymiany klucza szyfrującego. 

Authentication Method – Metoda autentykacji. 

Pre-Shared Key – Wartość klucza współdzielonego (PSK) 

Perfect Forward Secrecy – Opcja powodująca, że router i zdalna brama VPN używają za 

każdym razem innych kluczy do negocjacji tunelu VPN. 

 

Możesz kliknąć na „Show Advance Settings”, by zmodyfikować zaawansowane parametry IKE 

(Internet Key Exchange). Jest to automatyczna metoda pozwalającą ustanowić współdzieloną 

politykę bezpieczeństwa i autentykację kluczy. Współdzielony klucz używany jest do wzajemnej 

identyfikacji. 

 

Kliknij „Save/Apply”, aby zapisać wprowadzone ustawienia, a następnie w nowym oknie zaznacz 

„Enable”, aby aktywować połączenie. 
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3.4.25 Certificate  Local Certificates 
 

Kliknij „Certificate” --> „Local”, aby wyświetlić zakładkę. 

Lokalne certyfikaty są używane, by zweryfikować Twoją tożsamość. Maksymalnie 4 certyfikaty 

mogą zostać zapisane w pamięci. 

 

 

Kliknij „Create Certificate Request” ,aby wyświetlić kolejną zakładkę. 

Aby wygenerować certyfikat zaznacz w zgłoszeniu, że potrzebujesz: Common Name, 

Organization Name, State/Province Name i Country Code dla certyfikatu. 
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Aby importować certyfikat kliknij „Import Certificate”. Możesz wprowadzić nazwę certyfikatu, 

wkleić zawartość certyfikatu i klucz prywatny. 
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3.4.26 Trusted CA Certificates 
 

Kliknij „Certificate” ‐‐> „Trusted CA”, aby wyświetlić zakładkę. Certyfikaty CA są używane do 
weryfikacji klienckich certyfikatów . Maksymalnie 4 certyfikaty mogą zostać zapisane w pamięci. 

 

 

Kliknij „Import Certificate”, by wyświetlić kolejną zakładkę. Tutaj możesz podać nazwę 

certyfikatu i wkleić jego zawartość. 
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3.5 Wireless 

Ta sekcja umożliwia konfigurację parametrów wbudowanego punktu dostępowego (AP) za 

pomocą funkcji: Basic, Security, MAC Filter, Wireless Bridge, Advanced, Quality of Service, 

Station Info. Router ASMAX AR 1004g Neosurfer Wireless jest kompatybilny ze standardem 

802.11b i 802.11g. Punkt bezprzewodowy pozwała połączyć komputery w sieć LAN               

i umożliwić im dostęp do Internetu. 

3.5.1 Wireless – Basic 
 

Ta zakładka pozwala skonfigurować podstawowe cechy bezprzewodowego interfejsu LAN. 

Możesz włączyć albo wyłączyć interfejs bezprzewodowy, ukryć swoją sieć przed 

skanowaniem, ustawić nazwę sieci bezprzewodowej (SSID), wybrać dostępność kanałów 

radiowych w oparciu o wymagania danego kraju i dodać wirtualne punkty dostępowe. 

Dostępne parametry konfiguracyjne i ich znaczenie: 

Enable Wireless: Jeśli funkcja jest zaznaczona interfejs bezprzewodowy jest włączony. 

Hide Access Point: Jeśli ta funkcja jest włączona punkt dostępowy nie rozgłasza swojego 

identyfikatora SSID podczas skanowania dostępnych sieci bezprzewodowych. Gdy 

rozgłaszanie identyfikatora SSID zostanie wyłączone należy ręcznie wprowadzić nazwę sieci 

dla każdego klienta bezprzewodowego, który będzie podłączony do sieci bezprzewodowej.  

SSID: (Service Set IDentifier), unikalny identyfikator (nazwa sieci bezprzewodowej), który 

muszą dzielić wszyscy klienci bezprzewodowi w ramach sieci bezprzewodowej. SSID musi 

być identyczny we wszystkich urządzeniach klienckich oraz węzłach bezprzewodowych. 

Dowolna wartość alfanumeryczna do 32 znaków używana dla zapobiegania przecięcia 

komunikacji pomiędzy dwoma (lub więcej) sieciami WLAN w jednej przestrzeni. 

Country:  Wybieramy kraj, w którym działa nasze urządzenie, by udostępnić pule kanałów 

radiowych właściwych dla danego państwa.  

Enable Wireless Guest Network: Jeśli chcesz włączyć funkcje wirtualnych punktów 

dostępowych (VAP), zaznacz „Enabled”, wpisz unikatową nazwę SSID. Urządzenie pozwala 

utworzyć do trzech wirtualnych punktów dostępowych.. 

Clients Isolation: Zaznaczenie tej funkcji powoduje zmniejszenie obciążenia punktu 

dostępowego i poprawę bezpieczeństwa w sieci poprzez odseparowanie klientów sieciowych 
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od siebie, co w połączeniu z funkcją „Virtual Acces Points” daje nam bardzo funkcjonalny        

i bezpieczny hotspot.   

 

Kliknij „Save/Apply”, aby zapisać i zastosować wprowadzone ustawienia. 

 

3.5.2 Wireless – Security 

Ta zakładka pozwala skonfigurować funkcje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Możesz 

ustawić metodę identyfikacji sieci, wybierając szyfrowanie danych, wyszczególnić, czy klucz sieci 

jest wymagany, aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej i wybrać siłę szyfrowania. Asmax AR 

1004g Neosurfer Wireless posiada wsparcie dla: 802.1X, WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access). 

Najnowsze standardy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, które w połączeniu                          

z bezprzewodową odmianą tuneli VLAN, pozwala na uruchomienie trzech wirtualnych punktów 

dostępowych. Każdy z takich punktów dostępu może mieć inne ustawienia bezpieczeństwa, 

autoryzacji użytkowników, na jednym można uruchomić izolowanie od siebie klientów, a na 

kolejnym ukryć wyświetlanie SSID i wiele innych kombinacji, które dodatkowo w połączeniu                    

z zewnętrznym serwerem RADIUS tworzą bardzo dobrze zabezpieczoną sieć bezprzewodową. 

Ale Asmax AR 1004g Neosurfer wspiera także starsze metody zabezpieczenia przesyłanych 

danych w sieci bezprzewodowej, jak WEP (Wired Equivalent Privacy), co pozwala bez żadnych 

problemów bezpiecznie łączyć się użytkownikom, którzy posiadają starsze urządzenia klienckie. 

Domyślnie funkcje zabezpieczenia sieci są wyłączone i dostęp do punktu dostępowego jest 

otwarty. Przed ustaleniem polityki bezpieczeństwa w Twojej sieci rozważ jej wielkość, położenie, 
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posiadany sprzęt kliencki i wtedy określ metodę zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Poniżej 

przedstawiono opis opcji konfiguracyjnych: 

Select SSID: Wybierz SSID, by skonfigurować cechy bezpieczeństwa. 

No Encryption : Wybierz, by podać szczegóły konfiguracji. 

Network Authentication: Wybierz tryb identyfikacji dla wybranego SSID, bądź jego brak. 

• WEP Encryption: Możliwość włączenia bądź wyłączenia szyfrowania WEP. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) jest mechanizmem ochrony przesyłanych danych siecią 

bezprzewodową określonym poprzez standard IEEE 802.11, który zwiększa zaufanie 

przesyłanych danych i jest ekwiwalentny do przewodowych sieci LAN nie używających 

technik kryptografii. WEP używa algorytmów 64, 128 bitowego klucza współdzielonego. 

 

Kliknij „Save/Apply”, aby zastosować wybraną opcję i przejść do szczegółowych parametrów 

konfiguracyjnych. 

Network Authentication: Wybierz tryb identyfikacji dla wybranego SSID, otwarty bądź 

współdzielony.  

Encryption Strength: Długość klucza WEB 64 lub 128 bit. 

Current Network Key: Wybierz aktywny klucz WEP. 

Network Key 1 to 4: Wartość kluczy WEP. 

Kliknij „Save/Apply”, aby zastosować wprowadzone zmiany. 
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• 802.1x Authentication:    Wybierz, by wyświetlić szczegółowe parametry konfiguracji. 

  
802.1X jest metodą autoryzacji użytkownika z wykorzystaniem serwera RADIUS. 

 

RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) jest protokołem klient - serwer typu AAA 

(Authorization, Authentication, Accounting) używanym do logowania klientów dial-up 

(autoryzacja, autentykacja, rozliczanie) do serwera dostępu do sieci (Network Access Server). 

Połączenie składa się z trzech faz: 

Authentication - weryfikacja nazwy użytkownika i hasła w lokalnej bazie danych. Po pomyślnej 

weryfikacji następuje proces autoryzacji. 

Authorization - określa czy żądanie dostępu do zasobów może zostać zrealizowane. Klient 

Dial-up otrzymuje adres IP. 

Accounting - gromadzenie informacji o połączeniu (billing, statystyki). 

Network Authentication: Wybierz tryb identyfikacji dla SSID, by skonfigurować 802.1x. 

Radius Server IP Adress: Wpisz adres IP serwera Radius. 

Radius Port: Wpisz port serwera Radius. Domyślnie jest to port 1812. 

Radius Key: Wpisz klucz używany dla komunikacji z serwerem Radius. 

WEP Encryption: Domyślnie włączone jest szyfrowanie WEP. 

Encryption Strength: Długość klucza 64 lub 128 bit.  

Current Network Key: Wybierz aktywny klucz. 

Network Key 1 to 4: Wartość kluczy WEP 
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Kliknij „Save/Apply”, aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane. 

 

 
 

• WPA Authentication:   Wybierz, by wyświetlić szczegółowe parametry konfiguracji.  

 

WPA (WiFi Protected Access) oraz WPA2 jest bardziej bezpiecznym mechanizmem 

zabezpieczania sieci bezprzewodowej opartym na współdzielonym kluczu (Pre-shared key) 

lub autentykacji za pomocą serwera RADIUS. 

 

Network Authentication: Wybierz tryb identyfikacji dla SSID, by skonfigurować WPA. 

WPA Group Rekey Interval: Warunki renegocjacji klucza. Jeśli wartość jest ustawiona na 

"0" nie ma potrzeby zmieniać klucza. Zmiana jest robiona automatycznie pomiędzy 

serwerem a klientem.  

Radius Server IP Adress:    Wpisz adres IP serwera Radius. 

Radius Port: Wpisz port serwera Radius. Domyślnie jest to port 1812.  

Radius Key: Wpisz klucz używany dla komunikacji z serwerem Radius.  

WPA Encryption: Wybierz TKIP, AES albo TKIP + AES. TKIP jest domyślne. W trybie 

TKIP+AES punkt dostępowy automatycznie dostosuje, czy ma użyć TKIP, czy AES według 

urządzeń bezprzewodowych klientów.  

Kliknij „Save/Apply” ,aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane. 
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• WPA2 Authentication:  Wybierz, by wyświetlić szczegółowe parametry konfiguracji. 

 

Network Authentication:   Wybierz tryb identyfikacji dla SSID, by skonfigurować WPA2. 

WPA2 Preauthentication: Wybierz włączony/wyłączony. 

Network Re-auth Interval: Wyszczególnia czas ponownej autentykacji między serwerem          

i klientem.  

WPA Group Rekey Interval: Warunki renegocjacji klucza. Jeśli wartość jest ustawiona na "0" 

nie ma potrzeby zmieniać klucza. Zmiana jest robiona automatycznie pomiędzy serwerem    

a klientem. 

Radius Server IP Adress:  Wpisz adres IP serwera Radius. 

Radius Port: Wpisz port serwera Radius. Domyślnie jest to port 1812.  

Radius Key: Wpisz klucz używany dla komunikacji z serwerem Radius.  

WPA Encryption: Wybierz TKIP, AES albo TKIP + AES. TKIP jest domyślne. W trybie 

TKIP+AES punkt dostępowy automatycznie dostosuje, czy ma użyć TKIP, czy AES według 

urządzeń bezprzewodowych klientów.  

 

Kliknij „Save/Apply”, aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane. 
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• Mixed WPA2/WPA Authentication: W tym trybie do punktu dostępowego 

automatycznie mogą się łączyć klienci bezprzewodowi używający WPA2 albo WPA. 

Wybierz, by wyświetlić szczegółowe parametry konfiguracji. 

 

Network Authentication: Wybierz tryb identyfikacji dla SSID, by skonfigurować Mixed 

WPA2/WPA. 

WPA2 Preauthentication: Wybierz włączony/wyłączony. 

Network Re-auth Interval: Wyszczególnia czas ponownej autentykacji między serwerem          

i klientem.  

WPA Group Rekey Interval: Warunki renegocjacji klucza. Jeśli wartość jest ustawiona na "0" 

nie ma potrzeby zmieniać klucza. Zmiana jest robiona automatycznie pomiędzy serwerem     

a klientem. 

Radius Server IP Adress:  Wpisz adres IP serwera Radius. 

Radius Port: Wpisz port serwera Radius. Domyślnie jest to port 1812. 

Radius Key: Wpisz klucz używany dla komunikacji z serwerem Radius.  

WPA Encryption Wybierz TKIP, AES albo TKIP + AES. TKIP jest domyślne. W trybie 

TKIP+AES punkt dostępowy automatycznie dostosuje, czy ma użyć TKIP, czy AES według 

urządzeń bezprzewodowych klientów.  

 

Kliknij „Save/Apply”, aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane. 
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• WPA-PSK Authentication: Wybierz, by wyświetlić szczegółowe parametry konfiguracji. 

Network Authentication: Wybierz tryb identyfikacji dla SSID, by skonfigurować Mixed WPA-

PSK. 

WPA Pre-Shared Key: Wpisz współdzielony klucz dla WPA. Stacje klienta muszą użyć tego 

samego klucza, aby połączyć się z punktem dostępowym. Kliknij „Click here to display”, aby 

wyświetlić podany klucz.  

 

Format Minimum znaków Maximum znaków 

ASCII 8  63 

Hexadecimal 8  64 

 

WPA Group Rekey Interval: Warunki renegocjacji klucza. Jeśli wartość jest ustawiona na "0" 

nie ma potrzeby zmieniać klucza. Zmiana jest robiona automatycznie pomiędzy serwerem a 

klientem. 

WPA Encryption: Wybierz TKIP, AES albo TKIP + AES. TKIP jest domyślne. W trybie 

TKIP+AES punkt dostępowy automatycznie dostosuje, czy ma użyć TKIP, czy AES według 

bezprzewodowych klientów. 

Kliknij „Save/Apply”, aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane.  
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• WPA2-PSK Authentication: Wybierz, by wyświetlić szczegółowe parametry 

konfiguracji.  

Network Authentication: Wybierz tryb identyfikacji dla SSID, by skonfigurować Mixed WPA2-

PSK. 

WPA Pre-Shared Key: Wpisz współdzielony klucz dla WPA. Stacje klienta muszą użyć tego 

samego klucza, aby połączyć się z punktem dostępowym. Kliknij „Click here to display”, aby 

wyświetlić podany klucz. 

 

Format Minimum znaków Maximum znaków 

ASCII 8  63 

Hexadecimal 8  64 

 

WPA Group Rekey Interval: Warunki renegocjacji klucza. Jeśli wartość jest ustawiona na "0" 

nie ma potrzeby zmieniać klucza. Zmiana jest robiona automatycznie pomiędzy serwerem a 

klientem.  

WPA Encryption: Wybierz TKIP, AES albo TKIP + AES. TKIP jest domyślne. W trybie 

TKIP+AES punkt dostępowy automatycznie dostosuje, czy ma użyć TKIP, czy AES według 

urządzeń bezprzewodowych klientów.  
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Kliknij „Save/Apply”, aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane. 

 

 

• Mixed WPA2/WPA-PSK Authentication: W tym trybie do punktu dostępowego 

mogą się łączyć klienci bezprzewodowi używający WPA2-PSK albo WPA-PSK. 

Wybierz, by wyświetlić szczegółowe parametry konfiguracji. 

Network Authentication: Wybierz tryb identyfikacji dla SSID, by skonfigurować Mixed 

WPA2/WPA-PSK.  

WPA Pre-Shared Key: Wpisz współdzielony klucz dla WPA. Stacje klienta muszą użyć tego 

samego klucza, aby połączyć się z punktem dostępowym. Kliknij „Click here to display”, aby 

wyświetlić podany klucz. 

 

Format Minimum znaków Maximum znaków 

ASCII 8  63 

Hexadecimal 8  64 

 
WPA Group Rekey Interval: Warunki renegocjacji klucza. Jeśli wartość jest ustawiona na "0" 

nie ma potrzeby zmieniać klucza. Zmiana jest robiona automatycznie pomiędzy serwerem              

a klientem.  



  97

WPA Encryption: Wybierz TKIP, AES albo TKIP + AES. TKIP jest domyślne. W trybie 

TKIP+AES punkt dostępowy automatycznie dostosuje, czy ma użyć TKIP, czy AES według 

urządzeń bezprzewodowych  klientów. 

 

Kliknij „Save/Apply”, aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane. 

 

 

3.5.3 Wireless  MAC Filter 
 

Zakładka filtracji adresów MAC pozwala utworzyć listę adresów MAC, które są 

zablokowane albo dopuszczone do łączenia się z punktem dostępowym urządzenia. 

MAC Restrict Mode  pozwala wybrać funkcję filtracji dla wybranego SSID (Dostępna opcja 

Funkcja filtracji MAC jest wyłączona, Dopuszczone adresy MAC, Zabronione adresy MAC). 
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Add a MAC Access Control: Aby dodać nowy adres MAC do wybranych filtrów kliknij „Add”,              

by wyświetlić kolejną zakładkę, następnie wprowadź adres MAC i kliknij „Save/Apply”, aby 

wprowadzić adres MAC do listy. 

 

Remove a MAC Access Control:  Jeśli chcesz usunąć wpis  zaznacz  wybrany adres  MAC i 

kliknij „Remove”.  
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3.5.4 Wireless – Bridge 
 

Ta zakładka pozwala skonfigurować most bezprzewodowy. WDS pozwala powiększyć 

zasięg sieci bezprzewodowej. Dla dwóch urządzeń bezprzewodowych pracujących w trybie 

bridge, WDS (Wireless Distribution System) umożliwia komunikację pomiędzy wszystkimi 

urządzeniami bezprzewodowymi (klienci) poprzez interfejsy bezprzewodowe tych dwóch 

urządzeń. W tym celu należy ustawić ten sam kanał transmisji i adres MAC. 

AP Mode: Funkcja „AP Mode” pozwala wybrać „Acces Point” albo „Wireless Bridge”. Możesz 

wybrać „Wireless Bridge” (zwany też jako WDS), by wyłączyć funkcje punktu dostępowego. 

Wybranie „Access Point” umożliwia funkcjonalność punktu dostępowego i mostu 

bezprzewodowego, stacje klienckie mogą się łączyć do punktu dostępowego. 

Bridge Restrict: Gdy wybierzemy „Disabled” w funkcji „Bridge Restrict” wyłączy to funkcję 

restrykcji mostu bezprzewodowego. Dowolny most bezprzewodowy będzie miał przyznane 

prawa dostępu. Jeśli wybierzemy „Enalbed” albo „Enabled(Scan)”, wtedy aktywuje restrykcje dla 

mostów bezprzewodowych. Tylko te mosty, które zostały wybrane w „Remote Bridges” będą 

miały przyznane prawa dostępu. Można ręcznie wprowadzić adresy MAC zdalnych mostów do 

listy, również możesz to zrobić automatycznie. 

Poniżej przykład: 

• W „Bridge Restrict” kliknij „Enabled(Scan)” 

• Kliknij „Refresh”, by wyświetlić mosty zdalne. 

 

Router będzie czekał kilka sekund, aby zaktualizować bazę. Rezultat zostanie wyświetlony                

w tabeli dostępnych punktów dostępowych.  

 

Zaznacz w kolumnie po lewej stronie punkt dostępu, z którym chcesz utworzyć połączenie WDS. 

  

Kliknij „Save/Apply”. 

 

Wszystkie punkty dostępowe w trybie mostu trzeba skonfigurować tak samo: 

• Taki sam system szyfrowania: Open, Shared, WEP, WPA-PSK lub WPA2-PSK. 

• Ten sam kanał radiowy. 

 

Kliknij „Save/Apply”, aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane. 
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3.5.5 Wireless – Advanced 
 

Ta zakładka pozwala skonfigurować zaawansowane cechy bezpieczeństwa sieci 

bezprzewodowej. Możesz wybrać kanał transmisji, wybrać szybkość transmisji, ustawić próg 

fragmentacji pakietów, progu wysyłania pakietów RTS, ustawić tryb oszczędzania energii, 

tryb XPress i preambułę połączenia: krótką albo długą. 
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Band: Standard transmisji bezprzewodowej.  

Channel: Wybierz odpowiedni kanał, na którym będą transmitować dane urządzenia                     

w Twojej sieci. 11 jest kanałem domyślnym. Wszystkie urządzenia w sieci muszą używać 

tego samego kanału aby mogły się komunikować pomiędzy sobą.  

Auto Channel Timer (min):  Jeśli wybrałeś automatyczne wybieranie kanału radiowego wybierz, 

co jaki czas urządzenie będzie wyszukiwało najmniej zajęty kanał.  

54g™ Rate: Wybierz szybkość przesyłania informacji dla sieci. Tempo transmisji danych 

powinno zostać ustawione zależenie od szybkości sieci bezprzewodowej. Możesz wybrać               

z dostępnych prędkości transmisji albo możesz wybrać Auto, by urządzenie automatycznie 

używało najszybszej możliwej szybkości transmisji i umożliwić urządzeniom negocjację 

najlepszej możliwej szybkość połączenia pomiędzy routerem, i bezprzewodowym klientem. 

Wartość domyślna to Auto. 

Multicast Rate: Wybierz szybkość przesyłania informacji multicast dla sieci bezprzewodowej. 

Tempo transmisji danych powinno zostać ustawione zależenie od szybkości sieci 

bezprzewodowej. Możesz wybrać z dostępnych prędkości transmisji albo możesz wybrać 

Auto, by urządzenie automatycznie używało najszybszej możliwej szybkości transmisji                

i umożliwić urządzeniom negocjację najlepszej możliwej szybkość połączenia pomiędzy 

routerem i bezprzewodowym klientem. Wartość domyślna to Auto. 

Basic Rate: Określa podstawową szybkość obsługiwaną przez klientów bezprzewodowych. 

Fragmention Threshold: Próg fragmentacji określa maksymalny poziom osiągany przez 

urządzenie podczas przesyłania informacji, zanim pakiety zostaną podzielone na mniejsze 

fragmenty. Problemy podczas wysyłania informacji pojawiają się, gdy w sieci transmitowany 

jest inny ruch i transmisje danych kolidują ze sobą. Dzieląc informacje na fragmenty możemy 

zapobiec temu zjawisku. Im niższa wartość, tym mniejszy musi być pakiet zanim zostanie 

podzielony na fragmenty. Wartość domyślna to 2346, wtedy fragmentacja jest całkowicie 

wyłączona. Zalecane jest pozostawienie tej opcji w postaci d. 

RTS Threshold: Parametr ustalający górny próg, przy którym będą wysyłane pakiety 

RTS (Request To Send) używane w celu unikania kolizji danych w sieciach 

bezprzewodowych. Ustawienie niskiej wartości parametru powoduje, że częściej będą 

wysyłane pakiety RTS zajmując więcej dostępnego pasma, co widocznie zmniejszy 

wydajność sieci. Jednakże szybsze systemy mogą odbierać częściej pakiety RTS                   

z interfejsu lub kolizji. Ta wartość powinna pozostać w ustawieniu standardowym 2347. 
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DTIM Interval (Delivery Traffic Indication Message, czyli sygnał informujący o dostarczaniu 

informacji) Częstotliwość pakietów DTIM określa czas, po którym buforowane ramki typu 

broadcast i multicast zostaną dostarczone do klientów bezprzewodowych. Umożliwia to 

oszczędzanie energii w urządzeniach przenośnych. W przypadku używania aplikacji 

przesyłających dane z wykorzystaniem ramek typu broadcast lub multicast, parametr DTIM 

Interval należy zmniejszyć do 1 w celu zminimalizowania opóźnień w ruchu czasu 

rzeczywistego, takim jak strumienie dźwięku lub wideo typu multicast.  

Beacon Interval: Sygnały identyfikacji są pakietami wysłanymi przez punkt dostępu,                   

by zsynchronizować sieć bezprzewodową. Parametr ten określa przedział czasowy 

pomiędzy transmisjami sygnału identyfikacji. Sygnał identyfikacji to wysyłanie sygnału przez 

urządzenie bezprzewodowe o jego aktywności w sieci. Możliwe ustawienie to wartość 

pomiędzy 20 a 1000 milisekund. Domyślny czas pomiędzy sygnałami identyfikacji to 100 ms. 

Maximum Associated Clients: Maksymalna liczba klientów sieci bezprzewodowej mogących 

łączyć się z punktem dostępowym. 

XPress™ Technology: Ta funkcja wskazuje standardową lub przyspieszoną szybkość 

transmisji bezprzewodowej. Aby zapewnić zgodność z jak największą liczbą urządzeń 

sieciowych należy wybrać „Enabled” czyli tryb 54g+ (Xpress™). W przypadku problemów             

ze starszym sprzętem 802.11b/g należy wybrać opcję „Disabled”.  

54g™ Mode: Tryby pracy punktu dostępowego. Ustawienie standardowe to „54g Auto”. 

Możesz wybrać z listy inne dostępne tryby: 

802.11b Only: Tylko stacje klienckie, które są skonfigurowane w trybie 802.11b mogą się 

łączyć. 

54g LRS: Jest specjalnym trybem kompatybilności dla 802.11b/g jest przeznaczony dla 

starszych typów urządzeń łączących się w standardzie 802.11b. Użyj tego trybu, jeśli 

doświadczasz problemy z bezprzewodowymi klientami, którzy łączą się do punktu 

dostępowego. 

54g Auto: Tylko stacje klienckie, które są skonfigurowane w trybie 802.11 b/g mogą się 

połączyć.  

54g Perfomance: Tylko stacje klienckie, które są skonfigurowane w trybie 802.11g mogą się 

połączyć. 
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54g™ Protection: Wybierz „Enabled” albo „Disabled”. Automatyczne zabezpieczenie trybu 

54g, jeśli jest włączone urządzenia bezprzewodowe wykorzystują sygnały RTS/CTS,                   

co poprawia wydajność produktów standardu 802.11g w sieciach wykorzystujących zarówno 

urządzenia 802.11g, jak i 802.11b. W większości przypadków wyłączenie zabezpieczenia 

maksymalizuje przepustowość sieci 802.11g. Użyj tego trybu, jeśli doświadczasz problemy             

z bezprzewodowymi klientami, którzy korzystają ze starszych urządzeń w standardzie 

802.11b.   

Preamble Type: Preambuła jest pierwszym polem PPDU, które jest przydzielane ramce przy 

transmisji do warstwy fizycznej. Możliwe są dwa jej formaty: krótka (short) lub długa (long). Krótka 

preambuła zwiększa wydajność. 

Transmit Power: Określ moc sygnału bezprzewodowego emitowanego przez urządzenie. Gdy 

na danym obszarze znajdują się inne sieci bezprzewodowe i sygnały mogą zachodzić na siebie 

można obniżyć poziom mocy sygnału, aby zredukować zakłócenia. 

WMM (Wi-Fi Multimedia): Funkcja umożliwiająca działanie mechanizmu Quality of Service 

(QoS) wykorzystywanego przez aplikacje multimedialne, takie jak Voice-over-IP (VoIP) oraz 

wideo. Mechanizm ten umożliwia pakietom sieciowym tych aplikacji uzyskanie priorytetu 

większego niż zwykłe pakiety sieciowe.  

WMM No-Acknowledgement: Brak potwierdzania odnosi się do strategii potwierdzania 

używanej na poziomie adresów MAC. Włączenie opcji braku potwierdzania może zwiększyć 

przepustowość, ale grozi zwiększeniem liczby błędów w środowisku z zakłóceniami sygnału 

radiowego. 

WMM APSD: Parametr APSD (Automatic Power Save Delivery) zarządza użyciem 

akumulatorów urządzeń zasilanych bateryjnie, aby w pewnych warunkach maksymalnie 

wydłużyć czas ich pracy. Funkcja APSD umożliwia stosowanie dłuższych czasów pomiędzy 

sygnałami identyfikacyjnymi, dopóki nie zostanie uruchomiona aplikacja wymagająca 

krótkiego czasu wymiany pakietów, np. protokół Voice Over Internet Protocol (VoIP) jest 

aplikacją wymagającą krótkiego czasu wymiany pakietów. Funkcja APSD może wydłużyć 

czas korzystania z komunikacji radiowej i czas pracy akumulatora tylko wtedy, gdy klient 

bezprzewodowy również obsługuje tę funkcję. 

 

Kliknij „Apply”, aby wprowadzone zmiany odniosły efekt. 
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3.5.6 Wireless ~ Authenticated Stations 

W tej zakładce wyświetlane są dane o stacjach łączących się do naszego punktu 

dostępowego i dodatkowe informacje o podłączonych stacjach klienckich, takie jak adres 

MAC, interfejs, poprzez który połączył się dany klient i na jakim SSID.  

 

 

 

3.6 Diagnostics 
 

Kliknij  „Diagnostics”, by wyświetlić zakładkę. 

Asmax 1004g Neosurfer Wireless ma możliwość przetestowania swojego połączenia DSL. Taki 

indywidualny test przedstawiony jest poniżej. Jeśli w wyniku testu otrzymałeś odpowiedź „FAIL” 

kliknij „Rerun Diagnostic Tests”, jeśli kolejna próba zakończy się niepowodzeniem kliknij „Help", 

by wykonać procedurę usuwania błędów. 
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3.7 Management  Settings  Backup 
 

Kliknij „Backup Settings”, by wykonać kopię zapasową ustawień urządzenia. 
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3.7.1  Settings  Update 
 
Kliknij „Browse…”, następnie wskaż plik z kopią ustawień, którą wykonałeś  i chcesz jej użyć 

np. po restarcie routera do jego ustawień domyślnych. Teraz kliknij „Update Settings”,                      

by wczytać ustawienia z pliku kopi zapasowej.  

 

3.7.2 Settings  Restore Default 
 

Kliknij „Restore Default Settings”, jeśli chcesz przywrócić router do jego ustawień fabrycznych. 
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3.7.3 System Log 
 
Zakładką „System Log” pozwala wyświetlać dzienniki systemowe, czyli informacje                        

o zdarzeniach mających miejsce podczas pracy urządzenia i skonfigurować zaawansowane 

opcje ich zapisywania oraz wyświetlania. 

 

Kliknij „Configure System Log”, aby wyświetlić zakładkę konfiguracji logowania zdarzeń. 

Możesz włączyć (Enable) albo wyłączyć (Disable) logowanie zdarzeń systemowych, ich 

poziom, sposób wyświetlania, tryb lokalny albo zdalny. Aby zastosować wybrane ustawienia 

kliknij „Save/Apply”.  
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Zarówno poziom logowania i poziom wyświetlania mają osiem pozycji do wyboru. 

Domyślnym poziomem logowania jest „Debugging”, a  wyświetlania „Error”. Z opcji „Local”, 

„Remote” i „Both”, domyslną opcją jest „Local”.  

 

Jeśli wybierzesz „Remote” albo „Both”, wszystkie zdarzenia będą przesyłane poprzez 

określony port UDP do wyszczególnionego serwera logów. 
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Po skonfigurowaniu dziennika systemowego kliknij na „View System Log”, by wyświetlić 

zarejestrowane zdarzenia systemowe. 

 

Kliknij „Refresh”, aby odświeżyć dziennik zdarzeń  albo „Close”, aby wyjść z zakładki. 
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3.7.4 TR069 client 
 

Zakładka TR-069 client pozwala na konfigurację protokołu zarządzającego urządzeniem              

i serwerami automatycznej konfiguracji (ACS – Auto-Configuration Server), dzięki czemu 

możemy np. automatycznie pobrać firmware, skonfigurować urządzenie oraz nadać mu 

określone usługi. 

  

Kliknij „Save/Apply”, aby zastosować wprowadzone ustawienia. 

 

3.7.5 SNMP Client 

Jeśli dostawca usług internetowych polecił skonfigurować funkcję SNMP, to w tej zakładce 

możesz to zrobić. Funkcja ta pomoże mu wykryć problemy związane z urządzeniem. Dzięki 

niej aplikacja zarządzająca może pobrać stan routera i jego statystyki od agenta SNMP 

znajdującego się w urządzeniu. Następnie kliknij „Save/Apply”, aby zapisać wprowadzone 

ustawienia. 

 

 



  111

 

 

3.7.6 Internet Time 

Kliknij „Internet Time”, aby wyświetlić zakładkę. Ta zakładka pozwala routerowi na 

synchronizację czasu z internetowym serwerem czasu. 
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Aby włączyć zaznacz „Automatically synchronize with Internet time servers”. Ustaw właściwą 

dla siebie konfigurację, a następnie kliknij „Save/Apply”, aby zastosować wprowadzone 

ustawienia. 

 

3.7.7 Access Control – Services 

Kliknij „Access Control”, aby wyświetlić zakładkę. W tej zakładce możesz, włączyć/wyłączyć 

dostęp poprzez FTP, HTTP, ICMP, SSH, TELNET i TFTP. Strona LAN i WAN może mieć różne 

konfiguracje. 
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3.7.8 Access Control  IP Address 
 

Kliknij „Access Control”--> „IP Addresses”, aby wyświetlić zakładkę. 

 
Jeśli klikniesz „Enable” pozwolisz na lokalny dostęp do zarządzania routerem tylko dla 

danego adresu IP, który podasz w liście kontroli dostępu. Jeśli klikniesz „Disable” tryb 

kontroli dostępu będzie wyłączony, dostęp do logowania na stronę konfiguracyjną zostanie 

przyznany odpowiednim wcześniej wyznaczonym interfejsom. Jeśli chcesz dodać adres IP 

kliknij „Add”, wpisz adres IP w polu „IP Address”, a następnie kliknij „Save/Apply”, aby 

zastosować ustawienia. Jeśli chcesz usunąć adres z listy kontroli dostępu zaznacz adres IP      

i kliknij „Remove”. 
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3.7.9 Access Control – Passwords 
 

Kliknij „Access Control”--> „Passwords”, aby wyświetlić zakładkę. W tej zakładce możesz 

zarządzać hasłami użytkowników. 

 

 

3.7.10 Update Software 
 

Kliknij „Update Firmware”, aby wyświetlić zakładkę. W tej zakładce możesz uaktualnić 

firmware. Aby to zrobić kliknij „Browse...”, wskaż miejsce położenia pliku                         

z oprogramowaniem i kliknij „Update Firmware”, by zaktualizować oprogramowanie.  

WAŻNE: Proces aktualizacji oprogramowania trwa około dwie minuty, po upływie tego czasu 

router automatycznie uruchomi się ponownie. Nie wyłączaj urządzenia podczas 

uaktualniania oprogramowania. Po aktualizacji oprogramowania zalecane jest 

przywrócenie urządzenia do jego ustawień domyślnych i ponowne skonfigurowanie 

ustawień routera.  
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3.7.11 Save/Reboot 
 

Kliknij „Save/Reboot”, aby wyświetlić zakładkę. Następnie kliknij „Save/Reboot”, by zapisać 

wszystkie wcześniej wprowadzone ustawienia i uruchomić urządzenie ponownie. 
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4. Topologie sieciowe 

Przed konfiguracją routera musisz wiedzieć do jakiego typu połączenia zostanie 

wykorzystane urządzenie. Ten rozdział opisuje kilka przykładów wykorzystania routera 

Asmax 1004g Neosurfer Wireless. 

 

4.1 PPP over ATM (PPPoA) Mode 
 

BRAS – (Broadband Remote Access Server) szerokopasmowy serwer dostępu zdalnego. 

DSLAM – (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) koncentrator cyfrowych linii abonenckich 

pracujących w technologii xDSL. 

 

Opis: 

W tym przykładzie router jest połączony z DSLAM poprzez połączenie PVC 0/35, dostęp 

odbywa się za pomocą wbudowanego klienta PPPoA+NAT. Enkapsulacja używana przez 

BRAS to PPPoA, autentykacja ustawiona jest na AUTO, adres IP BRAS to 10.28.106.200, 

dostępne adresy IP to 10.28.106.x, adres portu uplink to 10.61.92.157. Adres IP 

(dynamiczny) dla portu WAN routera nadaje BRAS poprzez protokół PPPoA. PC z routerem 

komunikuje się poprzez prywatną klasę adresów (192.168.1.x). Dzięki funkcji NAT 

zastosowanej w routerze prywatne adresy PC będą tłumaczone na publiczny dynamiczny 

adres IP przyznany przez BRAS z zakresu 10.28.10.6.x. Adres IP dla PC może zostać 

przyznany przez serwer DHCP wbudowany w router, zakres domyślnej podsieci routera to 

192.168.1.2~254. Funkcja serwera DHCP jest domyślnie włączona w routerze i PC 

automatycznie otrzymuje adres IP i adresy serwerów DNS. 
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Ustawienia: 

1.Włącz przeglądarkę i wpisz adres IP „192.168.1.1”, w oknie logowania podaj login i hasło. 

2.Kliknij „Advanced Setup" -> „WAN", kliknij „add”. 

3.W „ATM PVC Configuration" wpisz parametry VPI/VCI np. 0/35 i kliknij „Next”. 

4.W „Connection Type" wybierz „PPP over ATM (PPPoA)" i „VC MUX” jako 

enkapsulacje, kliknij „Next". 

5.W „PPP User name and Password"  wpisz nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez ISP. 

Kliknij „Next”. 

6.W „Enable IGMP Multicast and WAN Service" pozostaw domyślną konfigurację i kliknij 

„Next”. 

7.Sprawdź konfigurację połączenia i upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe,  

następnie kliknij „Save”. 

8.Kliknij „Save/Reboot”, aby zastosować ustawienia i uruchomić ponownie system. 

 

Możesz zmodyfikować też parametry VCI i VPI  PVC 0/35. Jeśli potrzebujesz zmodyfikować 

adres IP w sieci LAN i konfigurację serwera DHCP możesz zrobić to w zakładce „LAN”, 

„Advanced Setup”. Gdy połączenie zostanie poprawnie nawiązane portem WAN będzie 

połączenie PVC ppp_0_35_1. W zakładce „Device Info”, „Route” możemy zobaczyć tablicę 

routingu: 

 
Zauważ: Po poprawnym nawiązaniu połączenia PPPoA, stworzony zostanie port WAN o nazwie 

ppp_8_35_1. 
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4.2 PPP over Ethernet (PPPoE) Mode 
 

 

Opis: 

W tym przykładzie router jest połączony z DSLAM poprzez połączenie PVC 0/35, dostęp 

odbywa się za pomocą wbudowanego klienta PPPoE+NAT. Enkapsulacja używana przez 

BRAS to PPPoE, autentykacja ustawiona jest na AUTO, adres IP BRAS to 10.28.106.200, 

dostępne adresy IP to 10.28.106.x, adres portu uplink to 10.61.92.157. Adres IP 

(dynamiczny) dla portu WAN routera nadaje BRAS poprzez protokół PPPoE. PC z routerem 

komunikuje się poprzez prywatną klasę adresów (192.168.1.x). Dzięki funkcji NAT 

zastosowanej w routerze prywatne adresy PC będą tłumaczone na publiczny dynamiczny 

adres IP przyznany przez BRAS z zakresu 10.28.10.6.x. Adres IP dla PC może zostać 

przyznany przez serwer DHCP wbudowany w router, zakres domyślnej podsieci routera to 

192.168.1.2~254. Funkcja serwera DHCP jest domyślnie włączona w routerze i PC 

automatycznie otrzymuje adres IP i adresy serwerów DNS. 

 

Ustawienia: 

1.Włącz przeglądarkę i wpisz adres IP „192.168.1.1", w oknie logowania podaj login i hasło. 

2.Kliknij „Advanced Setup” -> „WAN”, kliknij „add”. 

3.W „ATM PVC Configuration" wpisz parametry VPI/VCI np. 0/35 i kliknij „Next". 

4.W “Connection Type" wybierz “PPP over Ethernet (PPPoE)" i „LLC/SNAP-BRIDGING” jako 

enkapsulacje i kliknij „Next”. 

5.W „PPP User name and Password” wpisz nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez ISP. 

Kliknij “Next". 

6.W „Enable IGMP Multicast and WAN Service” pozostaw domyślną konfigurację i kliknij 

„Next”. 
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7.Sprawdź konfigurację połączenia i upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe,  następnie kliknij „Save”. 

8.Kliknij „Save/Reboot”, aby zastosować ustawienia i uruchomić ponownie system. 

 

 Możesz zmodyfikować też parametry VCI i VPI  PVC 0/35. Jeśli potrzebujesz zmodyfikować 

adres IP w sieci LAN i konfigurację serwera DHCP możesz zrobić to w zakładce „LAN”, 

„Advanced Setup”. Gdy połączenie zostanie poprawnie nawiązane portem WAN będzie 

połączenie PVC ppp_8_35_1. W zakładce „Device Info”, „Route” możemy zobaczyć tablicę 

routingu:  

 
 

4.3 MER+DHCP Mode 
 

 

Opis: 

W tym przykładzie router jest połączony z DSLAM poprzez połączenie PVC 0/35, w trybie 

MER+NAT. Enkapsulacja używana przez BRAS to 1483B, adres IP to 10.28.108.1, serwer 

DHCP jest włączony, dostępne adresy to 10.28.108.x, adres IP portu uplink to 

10.61.92.157. Adres IP (dynamiczny) dla portu WAN routera nadaje BRAS poprzez serwer 

DHCP. PC z routerem komunikuje się poprzez prywatną klasę adresów (192.168.1.x). 

Dzięki funkcji NAT zastosowanej w routerze prywatne adresy PC będą tłumaczone na 

publiczny dynamiczny adres IP przyznany przez BRAS z zakresu 10.28.10.8.x. Adres IP dla 

PC może zostać przyznany przez serwer DHCP wbudowany w router, zakres domyślnej 
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podsieci routera to 192.168.1.2~254. Funkcja serwera DHCP jest domyślnie włączona                

w routerze i PC automatycznie otrzymuje adres IP i adresy serwerów DNS. 

 

Ustawienia: 

1.Włącz przeglądarkę i wpisz adres IP „192.168.1.1”, w oknie logowania podaj login i hasło. 

2.Kliknij „Advanced Setup" -> „WAN", kliknij „add”. 

3.W „ATM PVC Configuration” wpisz parametry VPI/VCI np.  0/35 kliknij „Next”. 

4.W „Connection  Type", wybierz „MAC Encapsulation Routing  (MER)” i „LLC/SNAP-

BRIDGING” jako enkapsulacje i kliknij „Next”. 

5.W „WAN IP Settings", zaznacz „Obtain an IP address automatically", „Obtain 

default gateway automatically" i „Obtain a DNS server address automatically”. Kliknij „Next”. 

Zauważ: Adres IP portu WAN, domyślną bramę i adresy serwerów DNS mogą zostać 

podane statycznie. 

6.W „Network Address Translation Settings”, włącz NAT i firewall. Kliknij „Next”. 

7.Sprawdź konfigurację połączenia i upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe,  

następnie kliknij „Save”. 

8.Kliknij „Save/Reboot”, aby zastosować ustawienia i uruchomić ponownie system. 

 

Możesz zmodyfikować też parametry VCI i VPI  PVC 0/35. Jeśli potrzebujesz zmodyfikować 

adres IP w sieci LAN i konfigurację serwera DHCP możesz zrobić to w zakładce „LAN", 

„Advanced Setup”. Gdy połączenie zostanie poprawnie nawiązane portem WAN będzie 

połączenie PVC ppp_8_35_1. W zakładce „Device Info”, „Route” możemy zobaczyć tablicę 

routingu: 

 
Jeśli funkcja „Enable NAT” nie została zaznaczona podczas konfiguracji musisz 

skonfigurować statycznie tablicę routingu, inaczej nie uzyskasz dostępu do swojego ISP. 

Funkcja „Enalbe NAT” powinna zostać zaznaczona. 
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4.4 IP over ATM (IPoA) +NAT Mode 
 

 

 

Opis: 

W tym przykładzie router jest połączony z DSLAM poprzez połączenie PVC 0/35, w trybie 

IPoA+NAT. Enkapsulacja używana przez BRAS to 1483B, adres IP to 20.1.1.1, adres IP 

portu uplink to 10.61.92.157. Adres IP portu WAN routera to 20.1.1.2. PC z routerem 

komunikuje się poprzez prywatną klasę adresów (192.168.1.x). Dzięki funkcji NAT 

zastosowanej w routerze prywatne adresy PC będą tłumaczone na publiczny dynamiczny 

adres IP przyznany przez BRAS. Adres IP dla PC może zostać przyznany przez serwer 

DHCP wbudowany w router, zakres domyślnej podsieci routera to 192.168.1.2~254. Funkcja 

serwera DHCP jest domyślnie włączona w routerze i PC automatycznie otrzymuje adres IP              

i adresy serwerów DNS. 

 

Ustawienia: 

1.Włącz przeglądarkę i wpisz adres IP „192.168.1.1”, w oknie logowania podaj login i hasło. 

2.Kliknij „Advanced Setup” -> „WAN", kliknij „add”. 

3.W „ATM PVC Configuration” wpisz paramtery VPI/VCI np.  0/35 i kliknij „Next”. 

4.W „Connection Type” wybierz „IP over ATM (IPoA)” i „LLC/SNAP-ROUTING” jako 

enkapsulacje, kliknij „Next”. 

5.W „WAN Settings” adres IP maskę podsieci i adresy serwerów DNS otrzymujesz                      

od swojego ISP. Nie wybieraj „Use the following default gateway”. Kliknij „Next”. 

6.WAN IP Address: 20.1.1.2  

7.WAN Subnet Mask: 255.255.255.0 Primary DNS server: 168.95.1.1 Secondary DNS 

server: 168.95.192.1 

8.W „Network Address Translation Settings” włącz NAT i firewall. Kliknij „Next”. 
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9.Sprawdź konfigurację połączenia i upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe,  

następnie kliknij „Save”. 

10.Kliknij „Save/Reboot”, aby zastosować ustawienia i uruchomić ponownie system. 

 

Możesz modyfikować parametry połączenia VCI i VPI PVC 0/35, adres IP sieci LAN                       

i ustawienia serwera DHCP. Jeśli konfiguracja zakończyła się powodzeniem, to portem WAN 

routera jest  połączenie PVC ipa_0_35. Jeśli funkcja „Enable NAT” nie została zaznaczona 

podczas konfiguracji musisz skonfigurować statycznie tablicę routingu, inaczej nie uzyskasz 

dostępu do swojego ISP. Funkcja „Enalbe NAT” powinna zostać zaznaczona. 

 

 

4.5 Leased Line Mode 
 

 

 

Opis: 

W tym przykładzie router jest połączony z DSLAM poprzez połączenie PVC 0/35, dostęp 

odbywa się w trybie mostu. Enkapsulacja używana przez BRAS to 1483B, adres IP to 

10.28.10 8.1, adres IP portu uplink to 10.61.92.157. PC otrzymuje adres publiczny poprzez 

router ustawiony w trybie mostu, a brama dla PC to adres IP 10.28.108.1.  

 

Ustawienia: 

1.Włącz przeglądarkę i wpisz adres IP „192.168.1.1”, w oknie logowania podaj login i hasło. 

2.Kliknij „Advanced Setup” -> „WAN", kliknij „add”. 

3.W „ATM PVC Configuration” wpisz VPI/VCI np. 0/35 kliknij „Next”. 
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4.W „Connection Type” wybierz „Bridging” i „LLC/SNAP-BRIDGING” jako enkapsulacje, kliknij 

„Next”. 

5.W „Unselect the check box below to disable this WAN service” pozostaw domyślną 

konfigurację i kliknij „Next”. 

6.Sprawdź konfigurację połączenia i upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe,  

następnie kliknij „Save”. 

7.Kliknij „Save/Reboot”, aby zastosować ustawienia i uruchomić ponownie system.   

 

Możesz modyfikować parametry połączenia VCI i VPI PVC 0/35, adres IP sieci LAN. 

Zauważ: Jeśli włączony jest tryb mostu po stronie routera nie ma interfejsu WAN. 

 

 

 

4.6 PPP over Ethernet (PPPoE) IP Extension Mode 
 

 

 

Opis: 

W tym przykładzie router jest połączony z DSLAM poprzez połączenie PVC 0/35, PPPoE jest 

ulokowane pomiędzy interfejsem WAN modemu i BRAS. Enkaspulacja używana przez 

BRAS to PPPoE, autentykacja ustawiona jest na AUTO, adres IP BRAS to 10.28.106.200, 

dostepne adresy IP to 10.28.106.x, adres portu uplink to 10.61.92.157. Adres IP 

(dynamiczny) dla portu WAN routera nadaje BRAS poprzez protokół PPPoE. Router 

przydzielił ten publiczny adres IP dla PC (skonfigurowanemu aby automatycznie otrzymać 

adres IP i DNS) za pośrednictwem DHCP. W tej konfiguracji nie występuje NAT.                        
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W niektórych przypadkach to ustawienie jest nazywane  ZIPB (Zero Installation PPP Bridge 

Mode). 

 

Ustawienia: 

1.Włącz przeglądarkę i wpisz adres IP „192.168.1.1”, w oknie logowania podaj login i hasło. 

2.Kliknij „Advanced Setup” -> „WAN”, kliknij „add”. 

3.W „ATM PVC Configuration” wpisz VPI/VCI np. 0/35 i kliknij „Next”. 

4.W  „Connection Type”, wybierz „PPP over Ethernet (PPPoE)”  i „LLC/SNAP-BRIDGING” 

jako enkapsulacja i kliknij „Next”. 

5.W „PPP User name and Password” wpisz nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez 

ISP. WAŻNE: Zaznacz „Enable PPP IP extension” i kliknij „Next”. 

6.W „Enable IGMP Multicast and WAN Service” pozostaw domyślną konfigurację i kliknij 

„Next”. 

7.Sprawdź konfigurację połączenia i upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe,  

następnie kliknij „Save”. 

8.Kliknij „Save/Reboot”, aby zastosować ustawienia i uruchomić ponownie system. 

 

Możesz modyfikować adres IP sieci LAN. Jeśli połączenie PPPoE zostanie pomyślnie 

nawiązane to router otrzyma publiczny adres, który przekaże do PC. 
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5. Pytania i odpowiedzi 
 

• Pytanie: Dlaczego wszystkie diody LED są wyłączone? 

Odpowiedzi: 

• Sprawdzić, czy dobrze jest podłączone zasilanie elektryczne. 

• Sprawdzić, czy włącznik zasilania jest włączony. 

 

• Pytanie: dlaczego dioda LINK/ACT się nie świeci? 

Odpowiedzi: 

• Sprawdzić połączenie pomiędzy modemem ADSL a komputerem lub switchem. 

• Sprawdzić poprawność działania komputera lub huba/switcha. 

 

• Pytanie: Dlaczego dioda LINK się nie świeci? 

Odpowiedź: 

 Sprawdzić połączenie pomiędzy portem DSL a gniazdkiem telefonicznym. 

 

• Pytanie: Dlaczego nie działa Internet pomimo włączonej diody LINK? 

Odpowiedź: 

 Upewnij się, że następujące informacje zostały wprowadzone poprawnie: VPI/VCI, 

enkapsulacja, nazwa użytkownika/hasło. 

 

• Pytanie: Dlaczego nie mogę uzyskać połączenia ze stroną konfiguracyjną modemu? 

Odpowiedź: 

Według następujących kroków sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a modemem:  

Kliknij start -> Uruchom -> (tam wpisz: cmd) -> następnie wpisz: ping 192.168.1.1 (Adres IP 

routera). Jeżeli router nie odpowiada, proszę sprawdzić kabel sieciowy, kartę sieciową, 

konfigurację TCP/IP. 

 

• Pytanie: Jak załadować domyślne ustawienia po błędnej konfiguracji? 

Odpowiedź:: 

Naciśnij przycisk „reset” i przytrzymaj go przez około 10 sekund, aby załadować domyślną 

konfigurację. Domyślnym adresem IP modemu jest adres: 192.168.1.1/255.255.255.0, 

login/hasło: admin/admin. 

 


