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1. Informacje ogólne.

Router ADSL Asmax Ar-804u jest urządzeniem o dużej wydajności i szybkości a 
jednocześnie niewysokiej cenie. Router jest wyposażony w modem ADSL, 4-portowy 
przełącznik Ethernet RJ-45 oraz interfejs USB. Urządzenie umożliwia odbiór danych z 
maksymalną prędkością 8 Mb/s oraz wysyłanie z maksymalną prędkością 1 Mb/s. 

Ponadto urządzenie posiada między innymi wbudowany serwer DHCP, 
umożliwiający automatyczne przydzielanie adresów IP komputerom podłączonym do 
routera, dynamiczny NAT, 8 niezależnych profili VC użytkownika oraz SPI Firewall 
umożliwiający filtrowanie określonych usług oraz ruchu na podstawie adresów IP i 
numerów portów.

Router posiada chipset Conexant’a, który jest w pełni zgodny ze standardami 
ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.dmt oraz ITU-T G.lite. Urządzenia umożliwia 
korzystanie z technologii ADSL zarówno przez linie analogowe (Annex A) jak i 
cyfrowe – ISDN (Annex B).

1.1 Wymagania sprzętowe.

� Pentium II 233 MHz
� 32 MB RAM
� 20 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
� Karta sieciowa z portem Ethernet RJ45
� Port USB
� CD-ROM

1.2 Zawartość opakowania.

� Router ADSL – Asmax Ar-804u
� Kabel sieciowy Ethernet RJ-45
� Kabel telefoniczny RJ-11
� Kabel USB (opcjonalnie)
� Zasilacz
� Płyta CD-ROM 
� Instrukcja obsługi

W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze 
sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki można pobrać bezpłatnie z 
serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje.

ftp://ftp.asmax.pl/pub
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2. Specyfikacja.

2.1 Standardy ADSL.

� ANSI T1.413 issue 2
� ITU G.dmt (G.992.1)
� ITU G.lite ( G.992.2)
� ADSL over POTS (Annex A) oraz ADSL over ISDN (Annex B/UR2)
� G.994.1 (G.hs, Multimode)
� Tone detection dla trybu low power mode
� Maksymalny transfer do modemu (downstream) do 8 Mb/s 
� Maksymalny transfer z modemu (upstream) do 1 Mb/s 

 

2.2 Protokoły ATM i Enkapsulacji danych.

� ATM Forum UNI 3.0/4.0 PVC
� Do 8 VCs (Virtual Circuit)
� ATM SAR (Segmentation and Reassembly)
� ATM supports AAL5, UBR & CBR
� RFC 2516 (PPP over Ethernet)
� RFC 2364 (PPP over ATM)
� RFC 1577 (Classical IP over ATM)
� RFC 1483 BPDU (Bridge Ethernet over ATM)
� OAM F4 and F5 segment end-to-end loopback (F4 on all VPIs, F5 on VPI 0 

only)
� VPI (0-255), VCI (0-65535)

2.3 Bridging / Routing.

� Ethernet to ADSL self-learning Transparent Bridging (IEEE 802.1D)
� Wsparcie dla 128 MAC learning address
� IP routing-RIPv2 (backward compatible with RIPv1)
� Static routing
� DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server oraz Client
� NAPT (Network Address and Port Translation)
� NAT (Network Address Translation)
� ICMP (Internet Control Message Protocol)
� IGMP (Internet Group Management Protocol)
� Wsparcie dla jednoczesnych operacji przez USB oraz Ethernet 
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2.4 Bezpieczeństwo i zarządzanie urządzeniem poprzez HTTP.

� PAT (Password Authentication Protocol)
� CHAP (Challenge Authentication Protocol)
� Autentykacja użytkownika dla PPP
� SPI Firewall
� Konfigurowalny NAT/NAPT
� Statystyka połączeń WAN oraz LAN
� Dwa tryby pracy: modem (Bridge Mode) oraz Router
� Konfigurowalne wirtualne obwody VC (Virtual Circuits)
� DNS Proxy
� Opcja DMZ
� MAC Filtering
� ALG (Application Level Gateway) wspiera MSN Messenger 4.x, H.323 

(MS NetMeeting), AOL Instant Messenger, Windows Media Player, Real 
Audio, CuSeeMe 5.00, DirectX 8.0, DirectPlay, IPSec, PPTP VPN 
pass-through, L2TP VPN pass-through, HTTPS, HTTP, FTP, ICMP, SMTP, 
POP3, NNTP, Telnet, Age of Empires 2, StartCraft, Diablo (Blizzard), 
Quake 2/ Wuake 2 Server, Quake 3, Doom, Half Life Counter Strike/ Team 
Fortress Classic, Return to Castle Wolfenstein, Unreal Tournament, 
EverQuest, Warcraft (Blizzard)

2.5 Interfejsy.

� LAN: 4 x Port Ethernet RJ-45 10/100 Base-T z funkcją auto sensing (IEEE 
802.3)

� ADSL: 1 x Port RJ-11 linii ADSL
� USB: 1 x Port USB zgodny ze standardem USB 1.1 umożliwiający transfer 

do 12 Mb/s 

2.6 Pozostałe.

� Certyfikat CE
� FCC part 15 (EMC Emission)
� Pobierana moc: maksymalnie 6 W
� Temperatura pracy: 0 °C ∼ 45 °C
� Temperatura przechowywania: -20 °C ∼ 60 °C
� Wilgotność: 5 % ∼ 95 % (bez kondensacji)
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3. Wskaźniki i złącza urządzenia.

3.1 Przedni panel.

Na przednim panelu znajdują się diody LED sygnalizujące status operacji 
wykonywanych przez router.

LAN

PWR USB  4      3   2        1      ADSL

Tabelka 1. Funkcje wskaźników LED. 

LED Opis funkcji
PWR Włączenie zasilania powoduje ciągłe świecenie diody PWR.
USB Podłączenie komputera kablem USB powoduje ciągłe świecenie diody USB.

4
Podłączenie innego urządzenia sieciowego (np. PC, switch) do portu 4 
powoduje zaświecenie się diody a następnie jej miganie.

3
Podłączenie innego urządzenia sieciowego (np. PC, switch) do portu 3 
powoduje zaświecenie się diody a następnie jej miganie.

2
Podłączenie innego urządzenia sieciowego (np. PC, switch) do portu 2 
powoduje zaświecenie się diody a następnie jej miganie.

1
Podłączenie innego urządzenia sieciowego (np. PC, switch) do portu 1 
powoduje zaświecenie się diody a następnie jej miganie.

ADSL

Dioda ADSL miga kiedy urządzenie nie jest podłączone do linii ADSL bądź w 
przypadku braku synchronizacji. 
Zaświecenie diody ADSL oznacza synchronizację modemu ADSL z 
urządzeniami ADSL (DSLAM) dostawcy usług internetowych ISP.
Dioda może być zgaszona jeżeli zostanie wyłączony moduł ADSL.

3.2 Tylni panel.

Na tylnim panelu znajdują się wszystkie gniazda złącz sieciowych, USB, ADSL i 
zasilania oraz przycisk RESET umożliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych.

LINE             USB             1X      2X     3X      4X                PWR   DEFAULT
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Tabelka 2. Opis złącz i przycisków panelu tylniego. 

Złącze/przycisk Opis
LINE Gniazdo RJ-11 służące do podłączenia linii telefonicznej – ADSL.
USB Gniazdu USB.
1x Gniazdo Ethernet RJ-45 numer 1.
2x Gniazdo Ethernet RJ-45 numer 2.
3x Gniazdo Ethernet RJ-45 numer 3.
4x Gniazdo Ethernet RJ-45 numer 4.

PWR Złącze zasilania służące do podłączenia zasilacza.
RESET Przycisk służący do przywracania ustawień fabrycznych.

3.3 Podłączenie urządzenia.

1) Podłącz linię telefoniczną do gniazda LINE.
Podłącz router do linii telefonicznej – ADSL. Jeżeli będziesz używał jeszcze 
inne urządzenie telefoniczne (np. aparat telefoniczny, faks, itp.) musisz 
dodatkowo podłączyć splitter umożliwiający rozgałęzienie linii telefonicznej 
oraz odfiltrowanie zakłóceń. W przypadku korzystania z linii ISDN splitter 
dodatkowo umożliwi podłączenie routera (gniazdo RJ-11) do linii ISDN 
(złącze RJ-45). 
Uwaga: Splittery dla linii analogowych (Splitter Annex A) mają inną budowę i 

gniazda niż dla linii cyfrowych – ISDN (Splitter Annex B). 

2) Podłącz komputer lub inne urządzenie sieciowe do gniazda LAN (lub USB).
Do gniazd switcha 4 portowego można podłączyć dowolne urządzenie 
sieciowe pracujące w standardzie Ethernet 10/100 Mb/s ze złączem RJ-45 takie 
jak komputer wyposażony w kartę Ethernet, hub czy switch. Urządzenie 
posiada funkcję auto sensing umożliwiającą automatyczny dobór polaryzacji 
kabla sieciowego. Proszę pamiętać, iż w standardzie Ethernet długość kabla 
sieciowego nie może przekraczać 100 m.
Do gniazda USB można podłączyć komputer wyposażony w interfejs USB.
UWAGA: Dany komputer może być podłączony z routerem albo przez kabel 

sieciowy albo przez USB. PC podłączony do urządzenia zarówno 
przez sieć Ethernet jak i USB nie będzie posiadał dostępu do 
routera.

3) Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej oraz do gniazda PWR.
Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej 230V/50Hz a następnie do gniazda 
PWR.



8

4) Zaczekaj aż dioda ADSL zacznie migać. Urządzenie jest gotowe do pracy. 
Jeżeli dioda ADSL nie zacznie migać lub świecić wyłącz wtyczkę zasilacza z 
urządzenia odczekaj 30 sekund i włącz ponownie.

Przykładowe podłączenie urządzenia.

Uwaga! Proszę używać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych 

wraz z urządzeniem. 
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4. Podłączenie komputera PC z routerem ADSL.

Komputer PC można podłączyć do routera przez kabel Ethernet lub USB. W 
przypadku połączenia sieciowego Ethernet należy ustawić komputer PC jako klienta 
DHCP. Dla połączenia USB zostanie ono automatycznie skonfigurowane jako klient 
DHCP. Router posiada wbudowany serwer DHCP, który umożliwi automatyczne 
przydzielanie adresu IP oraz adresów serwerów DNS dla komputerów w sieci LAN.

4.1 Połączenie USB (dla systemów Windows).

Podłącz komputer do routera za pomocą kabla USB. Połączenie powinno zostać 
automatycznie wykryte w systemie Windows. Następnie należy zainstalować 
sterowniki dla połączeń USB z dołączonej do urządzenia płyty CD-ROM. Po 
zainstalowaniu sterowników będzie możliwe połączenie się ze stroną konfiguracyjną 
urządzenia znajdującą się pod adresem http://10.0.0.2. 

Instalacja sterowników USB dla systemów Windows:
Krok 1. Podłącz komputer do routera kablem USB.
Krok 2. Po wykryciu połączenia przez system operacyjny kliknij przycisk 

„Anuluj” („Cancel”).

(dla Windows 98, 98SE, ME)

http://10.0.0.2/
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(dla Windows 2000, XP)

Krok 3. Włóż płytę CD-ROM dołączoną do urządzenia. Powinien automatycznie 
uruchomić się program „Easy Setup”. Jeżeli program nie zostanie 
automatycznie uruchomiony wybierz z menu „Start” opcje 
„Uruchom...”. Następnie wpisz ścieżkę dostępu do pliku autorun.exe
znajdującego się w katalogu głównym płyty CD-ROM, np. 
D:\autorun.exe gdzie D jest domyślnym woluminem napędu CD-ROM. 
Wybierz opcję Install USB Driver.
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Krok 4. Po zainstalowaniu sterownika zostanie wyświetlony monit informujący o 
tym fakcie. Kliknij „OK.” aby zakończyć proces instalacji.

(dla Windows 98, 98SE, ME)   (dla Windows 2000, XP)

Krok 5. Po restarcie komputera zainstalowane urządzenie powinno zostać 
umieszczone w Menadżerze urządzeń w zakładce Karty sieciowe oraz 
Kontrolery Uniwersalnej Magistrali Szeregowej.

(dla Windows 2000, XP)

Wybierz z Menu Start – Panel Sterownia – System – zakładka Sprzęt – Menadżer 
urządzeń.
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(dla Windows 98, 98SE, ME)

Wybierz z Menu Start – Ustawienia – Panel sterowania – System – zakładka 
Menadżer urządzeń.

4.2 Połączenie Ethernet – konfiguracja protokołu TPC/IP.

W przypadku połączenia USB podczas instalacji sterowników ADSL USB 
Network Adapter automatycznie zostanie skonfigurowany protokół TPC/IP. W 
przypadku połączenia Ethernet użytkownik musi samodzielnie przeprowadzić 
powyższą konfigurację według następujących kroków:

(dla Windows 98, 98SE, ME)
Krok 1. Wybierz z Menu Start – Ustawienia – Panel sterowania.
Krok 2. Zaznacz ikonę Sieć i podwójnie ją kliknij lub naciśnij prawym klawiszem 

myszy i wybierz opcję „Otwórz”.
Krok 3. W zakładce Konfiguracja wybierz Protokół TCP/IP dla danej karty 

sieciowej i kliknij przycisk „Właściwości”.
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Krok 4. W zakładce Adres IP wybierz opcję Automatycznie uzyskaj adres IP.
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Krok 5. W zakładce Brama wyczyść wszystkie wpisy przyciskiem Usuń. Lista 
„Zainstalowane bromy” musi być pusta.

Krok 6. W zakładce Konfiguracja DNS zaznacz opcję Wyłącz DNS a następnie 
kliknij przycisk OK.
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Uwaga: Połączenie sieciowe może posiadać również stały adres IP. Należy 
jednak zachować szczególną ostrożność przy konfiguracji protokołu 
TCP/IP. Adres IP komputera musi być z podsieci routera. Komputery w 
sieci LAN muszą mieć różne adresy IP. Należy również pamiętać, że 
przy statycznej adresacji hostów w sieci LAN każdy host musi mieć 
wpisany: swój adres IP z maską podsieci, domyślną bramę i adresy 
serwerów DNS.

Przykład: Konfiguracja sieci złożonej z czterech komputerów PC1 – PC4.

Host Adres IP Maska podsieci Brama DNS
PC1 10.0.0.3 255.0.0.0 10.0.0.2 217.98.63.164
PC2 10.0.0.4 255.0.0.0 10.0.0.2 217.98.63.164
PC3 10.0.0.5 255.0.0.0 10.0.0.2 217.98.63.164
PC4 10.0.0.6 255.0.0.0 10.0.0.2 217.98.63.164
ROUTER 10.0.0.2 255.0.0.0 - - - - - - - - - -
DNS: w polu DNS można dopisać dowolne adresy serwerów DNS np. 

194.204.159.1 czy 217.98.63.164. Jeżeli opcja DNS Proxy jest aktywna 
w routerze jako adres serwera DNS można wpisać adres routera 10.0.0.2.

Przykładowa konfiguracja komputera PC (PC2 z tabelki).
Krok 1. W zakładce Adres IP wybierz opcję Podaj adres IP: oraz wpisz w 

odpowiednie pola adres 10.0.0.4 z maską podsieci 255.0.0.0.
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Krok 2. W zakładce Brama wpisz w pole Nowa brama: adres 10.0.0.2 a 
następnie kliknij przycisk Dodaj. Nowa brama powinna zostać dodana do 
listy „Zainstalowane bramy”.

Krok 3. W zakładce Konfiguracja DNS zaznacz opcję Włącz DNS a następnie 
wpisz nazwę hosta – PC2. Dodaj Adresy serwerów DNS. Ponieważ 
domyślnie aktywna jest w routerze opcja DNS Proxy jako adres serwera 
DNS można wpisać adres routera. Drugim adresem jest jeden z adresów 
serwerów DNS Telekomunikacji Polskiej s.a.
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(dla Windows 2000, XP)
Krok 1. Wybierz z menu Start „Panel sterowania” a następnie opcję „Połączenia 

sieciowe i internetowe”.

Krok 2. Zaznacz połączenie, z którego będziesz korzystał z sieci prawym 
klawiszem myszy i wybierz opcje Właściwości.
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Krok 3. Wybierz z listy opcję „Protokół internetowy (TCP/IP)” i kliknij 
przycisk Właściwości.

Krok 4. Zaznacz opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie” oraz „Uzyskaj adres 
serwera DNS automatycznie” a następnie kliknij przycisk OK.
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Uwaga: Połączenie sieciowe może posiadać również stały adres IP. Należy 
jednak zachować szczególną ostrożność przy konfiguracji protokołu 
TCP/IP. Adres IP komputera musi być z podsieci routera. Komputery w 
sieci LAN muszą mieć różne adresy IP. Należy również pamiętać, że 
przy statycznej adresacji hostów w sieci LAN każdy host musi mieć 
wpisany: swój adres IP z maską podsieci, domyślną bramę i adresy 
serwerów DNS.

Przykład: Konfiguracja sieci złożonej z czterech komputerów PC1 – PC4.

Host Adres IP Maska podsieci Brama DNS
PC1 10.0.0.3 255.0.0.0 10.0.0.2 217.98.63.164
PC2 10.0.0.4 255.0.0.0 10.0.0.2 217.98.63.164
PC3 10.0.0.5 255.0.0.0 10.0.0.2 217.98.63.164
PC4 10.0.0.6 255.0.0.0 10.0.0.2 217.98.63.164
ROUTER 10.0.0.2 255.0.0.0 - - - - - - - - - -
DNS: w polu DNS można dopisać dowolne adresy serwerów DNS np. 

194.204.159.1 czy 217.98.63.164. Jeżeli opcja DNS Proxy jest aktywna 
w routerze jako adres serwera DNS można wpisać adres routera 10.0.0.2.

Przykładowa konfiguracja komputera PC (PC2 z tabelki).
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Ponieważ domyślnie aktywna jest w routerze opcja DNS Proxy jako adres 
serwera DNS można wpisać adres routera. Drugim adresem jest jeden z adresów 
serwerów DNS Telekomunikacji Polskiej s.a.

Testowanie połączenia:
Poprawność konfiguracji protokołu TCP/IP połączenia sieciowego można 
sprawdzić za pomocą polecenia ping adres_routera. Poprawne połączenie 
prezentuje poniższy rysunek.

Połączenie niepoprawne, źle skonfigurowane lub podłączone.
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5. Konfiguracja routera ADSL poprzez stronę www.

Router ADSL Asmax Ar-804u jest w pełni konfigurowalny przez przeglądarkę 
internetową. Strona konfiguracyjna urządzenia umożliwia pełną jego konfigurację, 
prezentację statystyk WAN i LAN oraz statusu urządzenia. Posiada ona dwie ramki. W 
lewej ramce znajduje się menu podzielone na trzy moduły: Status, Configuration oraz 
Admin Privilege. W każdym z modułów znajdują się odpowiednie linki wywołujące 
funkcje. Prawa ramka stanowi okno wywołanej funkcji. 

5.1 Logowanie do urządzenia.

1) Włącz przeglądarkę internetową np. Internet Explorer.
2) W polu adres wpisz adres interfejsu LAN urządzenia – http://10.0.0.2. 

http://10.0.0.2/
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3) Na ekranie wyświetli się monit autoryzacji. Wprowadź nazwę użytkownika i
hasło. Domyślna Nazwa użytkownika to admin a hasło epicrouter.

4) Po poprawnym wpisaniu nazwy użytkownika i hasła na ekranie zostanie 
wyświetlona strona Home Page (opcja w menu – Home Status).

5.2 Status.

Moduł Status umożliwia wyświetlenie statusu urządzenia za pomocą funkcji 
Home, PPP oraz ADSL.

5.2.1 Home Page – link Home.

Po zalogowainu się na stronę konfiguracyjną urządzenia zostanie wyświetlona 
strona Home Page. Funkcję tą można również wywołać za pomocą linku Home w 
module Status. Funkcja prezentuje status interfejsów LAN i WAN oraz wersję 
oprogramowania urządzenia – firmware’u.
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Parametry:
Firmware Version – Wersja oprogramowania urządzenia, systemu operacyjnego dla 

chipsetu Conexant’a.
Customer Software Version – Wersja oprogramowania dla konkretnego modelu 

Ar-804u.
Tabelka LAN i WAN – Adres IP (kolumna IP Address), maska podsieci (kolumna 

Subnet Mask) oraz adres MAC (kolumna MAC Address) 
interfejsu LAN i WAN.

Uwaga: W tabeli LAN zawsze jest wyświetlany adres IP gdyż jest on przypisany na 
stałe (statycznie), w tabeli WAN adres IP może zostać wyświetlony dopiero 
kiedy urządzenie go otrzyma od serwera DHCP (dla połączeń PPP) lub od 
razu w przypadku statycznej adresacji interfejsu WAN.

Total Number of LAN Interfaces – Liczba dostępnych interfejsów LAN, w tym 
przypadku port USB i 4 porty RJ-45 wbudowanego switch’a są 
traktowane jako jeden interfejs LAN ze wspólną przestrzenia adresową.
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Number of Ethernet Devices Connected to the DHCP Server – Liczba urządzeń 
podłączonych do routera korzystających z serwera DHCP (liczba 
urządzeń, które otrzymały adres IP z serwera DHCP routera).

Tabelka serwera DHCP – Wyświetla listę adresów IP (kolumna IP Address) jakie 
zostały przyznane klientom DHCP o danym adresie MAC 
(kolumna MAC Address).

Ethernet Link Status – Status portów Ethernet. Jeżeli jest podłączone jakiekolwiek 
urządzenie do portu Ethernet wyświetlany jest status UP w 
przeciwnym razie status DOWN.

USB Link Status – Status portu USB. Jeżeli jest podłączony komputer poprzez port 
USB wyświetlany jest status UP w przeciwnym razie status 
DOWN.

5.2.2 PPP – link PPP.

Funkcja PPP umożliwia wyświetlenie statusu oraz statystyk połączeń PPP. 
Dodatkowo możliwe jest ręczne rozłączenie wybranego połączenia PPP i/lub ręczne 
wywołanie (nawiązanie) połączenia PPP. Aby rozłączyć połączenie należy wpisać w 
polu Connection numer połączenia następnie wybrać opcję Disconnect i kliknąć 
przycisk Execute. Aby nawiązać ręcznie połączenie należy analogicznie wybrać opcję 
Connect.

Parametry w tabeli:
Connection Name – Nazwa połączenia PPP.
Interface – Interfejs połączenia PPP (profil PVC).
Mode – Typ protokółu PPP (PPPoE, PPPoA).
Status – Status połączenia PPP; gdy połączenie jest nawiązane wyświetlany jest status 

Connected w przeciwnym razie Not Connected.
Pkts Sent – Liczba wysłanych pakietów.
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Pkts Revd – Liczba odebranych pakietów.
Bytes Sent – Liczba wysłanych bajtów danych.
Bytes Revd – Liczba odebranych bajtów danych.
Po wpisaniu numeru połączenia w polu Connection i kliknięciu przycisku Execute
mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:
PPP x: Connecting ... – komunikat wyświetlany podczas próby połączenia z ISP.
PPP x: Connect ERROR – komunikat wyświetlany jeżeli połączenie nie mogło 

zostać zrealizowane (nie powiodło się).
PPP x: is currently not connected – komunikat wyświetlany podczas próby 

rozłączenia połączenia, które nie było 
nawiązane.

PPP x: does not exist! – komunikat wyświetlany podczas próby połączenia/ 
rozłączenia połączenia nieistniejącego – nie aktywnego.

5.2.3 ADSL Status – link ADSL.

Funkcja ADSL umożliwia wyświetlenie statusu fizycznej warstwy ADSL. 
Umożliwia również zatrzymanie modułu ADSL (opcja Stop) lub jego restart (opcja 
Restart) poprzez wybranie odpowiedniej opcji z menu rozwijanego i kliknięcie 
przycisku Execute. 
Parametry funkcji:
Showtime Firmware Version – Wersja oprogramowania urządzenia 

odpowiedzialnego za transmisję danych dla chipsetu Conexant’a.
Line State – Status linii ADSL. Możliwe są następujące komunikaty:

Activation – oznacza aktywność modułu ADSL, urządzenie usiłuje 
rozpocząć proces aktywacji.
Initialization – oznacza, że urządzenie rozpoczyna proces handshake.
Training – kolejna część procesu handshake.
Channel Analysis – kolejna część procesu handshake – analiza kanału.
Exchange – kolejna cześć procesu handshake. 
Showtime – oznacza, iż połączenie zostało nawiązane i stabilnie pracuje.
Down – wyłączony moduł ADSL, np. poprzez opcję STOP, dioda ADSL 
na panelu przednim zostanie zgaszona.

Modulation – Typ modulacji sygnału (G.dmt lub T1.413).
Annex Mode – Tryb Annex – Annex A dla linii analogowych oraz Annex B dla linii 

cyfrowych ISDN. Tryb Annex można wybrać w zakładce ADSL 
Configuration. Domyślnie ustawiony jest tryb Annex A.

Startup Attempts – Liczba prób nawiązania połączenia ADSL od momentu 
zagubienia SHOWTIME’a.

Max Tx Power – Maksymalna moc toru nadawczego modemu ADSL w dB.
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CO Vendor – Nazwa urządzenia DSLAM u ISP (opcja może być niedostępna).
Elapsed Time – Czas pracy modemu od momentu włączenia zasilania.

SNR Margin – Określa tolerancję zniekształceń linii ADSL (ustala go ISP, im jego 
wartość mniejsza tym tolerancja zniekształceń jest mniejsza ale za to 
transfer danych jest większy). 

Line Attenuation – Określa tłumienie linii ADSL (spadek wartości sygnału pomiędzy 
nadajnikiem (DSLAM u ISP) a odbiornikiem (modem ADSL -
router/modem) mierzony w dB). 

Errored Seconds – Określa czas podczas, którego Line State=SHOWTIME a dane są 
transmitowane z błędem CRC. 

Loss of Signal – Liczba zagubionych sygnałów ADSL. 
Loss of Frame – Liczba zagubionych ramek danych. 
CRC Errors – Liczba błędów sum kontrolnych CRC ramek danych. 
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Data Rate – Określa maksymalną przepustowość łącza ADSL ustaloną przez ISP. 
Latency – Wyświetla tryb zwłoki - FAST (szybki) lub INTERLEAVE (z przeplotem). 
Uwaga: Jeżeli zamiast okna funkcji ADSL Status zostanie wyświetlony komunikat 

„ADSL Module is not loaded” oznaczający brak modułu ADSL w pamięci 
urządzenia. Najczęściej jest to przyczyną nie umiejętnego obchodzenia się z 
funkcją Local Code Image Update. Należy wtedy wejść w funkcję Local 
Code Image Update i nacisnąć przycisk Cancel Download. Proszę 
przeczytać uważnie punkt dotyczący używania tej funkcji.

oraz w Local Code Image Update

5.3 Configuration.

Moduł Configuration umożliwia konfigurację parametrów urządzenia. Po 
zmianie ustawień muszą one być zapisane a urządzenie musi zostać zrestartowane. W 
tym celu należy wybrać funkcje Save Settings/Reboot a następnie należy kliknąć 
przycisk Save&Reboot. Daną opcję można włączyć wybierając z menu rozwijanego 
opcję Enabled lub zaznaczając pole check box. Aby daną opcję wyłączyć należy 
wybrać Disabled lub odznaczyć pole check box.   
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5.3.1 WAN Configuration – link WAN.

Funkcja WAN Configuration umożliwia konfigurację interfejsu WAN. Możliwe 
jest zapisanie ośmiu profili Pvc 0 – Pvc 7. Domyślna konfiguracja jest zawarta w 
profilu Pvc 0. Jeżeli użytkownik posiada tylko jedną usługę ADSL zaleca się 
stosowanie profilu Pvc 0. Aby wejść do konfiguracji interfejsu WAN należy wybrać 
profil i kliknąć przycisk Submit.

Następnie zostanie wyświetlone okno konfiguracji profilu (adaptera) Pvc 0. Aby 
zmienić konfigurowany profil wystarczy kliknąć przycisk Change Adapter i wybrać z 
listy żądany profil.
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Konfiguracja podstawowa:
Dla większości usług ADSL wystarcza skonfigurować parametry: VPI, VCI, 
Encapsulation, Username i Password, które należy otrzymać od ISP.

Parametry:
Virtual Circuit – Umożliwia włączenie wybranego profilu Pvc, z każdym profilem 

skojarzony jest jeden wirtualny obwód – Virtual Cirtuit. 
Bridge – Umożliwia włączenie trybu Bridge, który umożliwia pracę urządzenia jako 

modem ADSL (bez routera).
IGMP – Umożliwia włączenie protokołu IGMP. Zanim zostanie uaktywniona ta opcja 

należy włączyć IGMP Proxy za pomocą funkcji Misc Configuration.
Encapsulation - Umożliwia wybór typu enkapsulacji danych. Z rozwijanej listy 

wybierz właściwy typ enkapsylacji danych określony przez ISP.

ATM:
VPI (Virtual Path Identyfier) – Identyfikator wirtualnej ścieżki połączenia. Wprowadź 

wartość otrzymaną od ISP z zakresu 0 – 255. 
VCI (Virtual Circuit Identyfier) – Identyfikator wirtualnego obwodu połączenia.

Wprowadź wartość otrzymaną od ISP z zakresu 
0 – 65535.

Service Category – Umożliwia konfigurację typu kategorii usług (CBR, UBR, VBR). 

UBR (Unspecified Bit Rate) – Ustawienie to powoduje, iż komórki (dane) są 
dostarczane całą przepustowością (Best Effort) lecz bez gwarancji pasma. Ruch taki 
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jest podatny na czasowe zmiany szerokości pasma. UBR stosuje się dla aplikacji nie 
wymagających określenia maksymalnego opóźnienia transferu danych.
CBR (Constant Bit Rate) – Ustawienie to powoduje określenie pewnego, 
gwarantowanego pasma określonego za pomocą parametru Peak Cell Rate (PCR). 
Powoduje to, iż komórki (dane) nie będą transmitowane jeżeli nie będzie dostępne 
gwarantowane pasmo określone przez PCR.   
VBR-nrt (Variable Bit Rate - non real time) – ustawienie to powoduje, iż komórki 
(dane) mogą być transmitowane jeżeli PVC posiada dostępny token. PVC magazynuje 
tokeny przy transferze określonym przez parametr Sustainable Cell Rate i 
maksymalnie może pomieścić wartość określoną przez parametr Maximum Burst 
Size. Kiedy PVC posiada dostępny token może transmitować komórki z prędkością 
określoną w PCR. Po transmisji komórek tokeny są gubione i mogą następne być 
magazynowane. 
Uwaga: Urządzenie umożliwia zdefiniowanie 8 profili PVC. Każdy z nich może mieć 

różną kategorię usług. Należy pamiętać, iż PVC z CBR będzie posiadał 
wyższy priorytet niż PVC z UBR.

Peak Cell Rate – Maksymalna wartość pasma w pewnych przypadkach gwarantowana 
dla CBR i VBR-nrt. Typową miarą PCR jest liczba komórek na sekundę 
(Cells/Seconds) jednakże w oprogramowaniu urządzenia ze względu na jego specyfikę 
określa się tą wartość w kb/s. Zakres dopuszczalnych wartości to 0 – 32767, domyślnie 
PCR równe jest 0.
Sustainable Cell Rate – Wartość utrzymywanego transferu przy których PVC z 
VBR-nrt może transmitować komórki ATM. SCR można używać jako zarezerwowane 
pasmo dla PVC. Zakres dopuszczalnych wartości to 0 – 32767, domyślnie SCR równe 
jest 0.
Max Burst Size – Liczba komórek, które mogą być przesłane przez PVC z VBR-nrt w 
sposób ciągły z wartością PCR. 

DHCP Client – Umożliwia włączenie klienta DHCP dla interfejsu WAN, tylko dla 
połączeń używających protokołów: 1483 Bridged/Routed IP LLC/VC-Mux oraz 
Classical IP over ATM.
Uwaga: Dla połączeń PPPoE/PPPoA nie jest aktywna opcja DHCP Client, gdyż 

połączenie PPP jest zawsze nawiązywane jako klient DHCP. 
Host Name – Nazwa routera w sieci (jeżeli wymagana jest przez ISP).

MAC spoofing – Umożliwia włączenie usługi zamiany adresu MAC interfejsu WAN 
(tzw. mapowanie adresu MAC).

MAC address – Aktualnie ustawiony adres MAC interfejsu WAN. 
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Static IP Settings: – Statyczna adresacja interfejsu WAN (tylko dla połączeń Routed).
IP Address – Adres IP interfejsu WAN.
Subnet Mask – Maska podsieci interfejsu WAN. 
Gateway – Brama domyślna. 

PPP: – Moduł odpowiedzialny za podstawową konfigurację parametrów połączenia 
PPP. Konfiguracja zaawansowana jest możliwa poprzez funkcję PPP 
Configuration lub linki Advanced Configuration oraz PPP Disconect 
Timer Config. Szczegółowy opis parametrów znajduje się w opisie funkcji 
PPP Configuration.

Service Name – Nazwa serwisu otrzymana od ISP. 
Username – Nazwa użytkownika otrzymana od ISP. 
Password – Hasło użytkownika otrzymana od ISP. 
Disconnect Timeout – Czas bezczynności, po którym połączenie PPP zostanie 

rozłączone. Wartość 0 oznacza, że połączenie nigdy nie 
zostanie rozłączone. 

MRU (Maximum Receive Unit) – Maksymalny rozmiar odbieranych ramek PPP. 
MTU (Maximum Transmission Unit) – Maksymalny rozmiar pakietu, który może 

zostać wysłany przez modem. 
MSS (Maximum Segment Size) – Maksymalny rozmiar nie fragmentowanego 
segmentu TCP. 
Lcp Echo Interval – Określa czas pomiędzy kolejnymi próbami nawiązania 

połączenia PPP.
Lcp Echo Maximum Consecutive Failure – Określa liczbę prób połączeń PPP. Jeżeli 

nie zostanie nawiązanie połączenie w tej ilości próbach, należy 
ręcznie ustanowić połączenie poprzez funkcję PPP Status.

Authentication – Wybór typu autoryzacji użytkownika (AUTO, PAP, CHAP). 
Automatic Reconnect – Opcja pozwalająca na automatyczne wznowienie połączenia 

PPP jeżeli wcześniej zostało ono zerwane. 

Aby skonfigurować interfejs WAN należy :
1. Ustawić wszystkie niezbędne parametry.
2. Następnie kliknąć przycisk Submit. Powinien pojawić się ponownie ten sam ekran.
3. Należy kliknąć link Save Configuration a następnie Save&Reboot.
4. Po zapisaniu ustawień i restarcie, urządzenie jest gotowe do pracy. 
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5.3.2 LAN Configuration – link LAN.

Funkcja LAN Configuration umożliwia konfigurację interfejsu LAN oraz serwera 
DHCP.

Konfiguracja podstawowa:
W większości przypadków nie będziesz potrzebował konfiguracji interfejsu LAN. 
1. Jeżeli chcesz zmienić podsieć LAN, będziesz musiał wprowadzić nowy adres IP 

wraz z maską podsieci, np. 192.168.0.1 z maską 255.255.255.0. Serwer DHCP 
zostanie automatycznie przestawiony. Pamiętaj aby po zapisaniu ustawień 
odświeżyć adresy IP na wszystkich urządzeniach w sieci LAN. Jeżeli nie 
odświeżysz adresu IP nie będzie możliwe zalogowanie się do urządzenia i 
korzystanie z sieci WAN. 
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2. Jeżeli chcesz zwiększyć zakres puli adresowej serwera DHCP, gdyż w Twojej sieci
jest więcej niż 12 hostów, będziesz musiał ustawić opcję DHCP Address Pool 
Selection na User Defined oraz wpisać adres początkowy i końcowy puli, np. pula 
10.0.0.4 – 10.0.0.23 umożliwi nam podłączenie 20 hostów z dynamicznym IP.

Parametry:

IP Address – Adres IP interfejsu LAN urządzenia.
Subnet Mask – Maska podsieci sieci LAN.
DHCP Server – Opcja umożliwiająca włączenie lub wyłączenie serwera DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol). Kiedy serwer DHCP jest 
włączony adresy IP zostają przydzielane dynamicznie hostom w 
sieci LAN. 

DHCP address pool selection – Opcja umożliwiająca wybór puli adresowej serwera 
DHCP przez użytkownika – wartość User Defined
lub automatycznie przez urządzenie (tylko do 12 
urządzeń) System Allocated. 

User Defined Start Address – Pierwszy adres IP z ustalonej przez użytkownika puli 
adresowej (opcja aktywna tylko wtedy kiedy opcja User 
Defined jest zaznaczona).

User Defined End Address – Ostatni adres IP z ustalonej przez użytkownika puli 
adresowej (opcja aktywna tylko wtedy kiedy opcja 
User Defined jest zaznaczona).

DHCP Gateway Selection – Opcja umożliwiająca wybór bramy DHCP. Brama może 
być określona automatycznie (Automatic) lub 
zdefiniowana przez użytkownika (User Defined) w polu 
User Defined Gateway Address.

User Defined Gateway Address – Adres bramy DHCP (opcja aktywna tylko wtedy 
kiedy opcja User defined jest zaznaczona).

Lease Time – Opcja ta określa czas połączenia hosta z serwerem DHCP czyli tzw. czas 
dzierżawy. Po tym czasie następuje ponowne połączenie i możliwa jest 
zmiana adresu IP. Wartość domyślna 1 dzień. Opcja jest  aktywna 
tylko wtedy kiedy opcja User Mode jest zaznaczona na Multi-User.

DHCP Relay – Opcja umożliwiająca włączenie przekazywania zapytań DHCP do 
serwera DHCP umieszczonego w sieci WAN.

DHCP Relay Target IP – Adres IP serwera DHCP w sieci WAN.
User Mode – Tryb pracy serwera DHCP. Serwer może pracować w trybie 

pojedynczego użytkownika (Single User) lub wielu użytkowników 
(Multi-User). W pierwszym przypadku z serwera DHCP może 
korzystać tylko jeden host.
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Aby ręcznie skonfigurować tryb pracy interfejsu Ethernet kliknij link Ethernet Mode 
Settings wybierz tryb pracy z rozwijanego menu i kliknij przycisk Submit. Domyślnie 
urządzenie automatycznie wykrywa typ łącza Ethernet (opcja AutoSense).

Aby skonfigurować interfejs LAN należy :
1. Ustawić wszystkie niezbędne parametry.
2. Następnie kliknąć przycisk Submit. Powinien pojawić się ponownie ten sam ekran.
3. Należy kliknąć link Save Configuration a następnie Save&Reboot.
4. Po zapisaniu ustawień i restarcie, urządzenie jest gotowe do pracy. 

5.3.3 PPP Configuration – link PPP.

Funkcja PPP Configuration umożliwia konfigurację połączeń PPP. Możliwe jest 
skonfigurowanie wielu sesji PPP dla każdego profilu (adaptera) Pvc x. Możliwe jest 
określenie do 16 sesji a każdy PVC może posiadać do 8 sesji PPP. 
Na początku można stworzyć listę dostępnych kont dla sesji klikając na link PPP 
Acount Configuration. 
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Za pomocą rozwijanego menu możliwe jest dodawanie (Add), modyfikowanie 
(Modify) lub usuwanie (Delete) konta z listy. Aby dodać nowe konto wpisz jego 
nazwę w polu Acc Id, następnie nazwę użytkownika w polu User Name i hasło w polu 
Password. Następnie wybierz opcję Add/Modify i kliknij przycisk Submit. 
Domyślnym kontem jest simple ppp account Pvc 0.
Konto można zmodyfikować lub usunąć wpisując jego nazwę w polu Acc Id
wybierając odpowiednią opcję z menu rozwijanego oraz klikając przycisk Submit. Po 
skończonej konfiguracji klikamy link Go back to PPP Configuration i wracamy do 
okna PPP Configuration.

Za pomocą rozwijanego menu możliwe jest dodawanie (Add), modyfikowanie 
(Modify) lub usuwanie (Delete) sesji. Dostępne sesje są wyświetlane w tabelce w 
formie listy. Aby dodać nową sesję wpisz jej nazwę w polu Session Name, następnie 
wybierz adapter PVC z listy PVCoraz konto użytkownika z listy Account to Use. 
Pozostałe parametry ustaw według potrzeb wybierz Add/Modify i kliknij Submit. 
Aby usunąć sesję wpisz jej nazwę w pole Session Name, następnie wybierz opcję 
Delete i kliknij Submit. Poniżej znajduje się tabela z listą wszystkich sesji wraz z ich 
parametrami.  
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Parametry:
Sesion Name – Nazwa konfigurowanej sesji.
PVC – Numer adaptera (profilu) Pvc.
Service Name (PPPoE only) – Nazwa serwisu otrzymana od ISP (tylko dla PPPoE). 
Account to Use – Nazwa konta użytkownika dla tej sesji. 
Disconnect Timeout – Czas bezczynności, po którym połączenie PPP zostanie 

rozłączone. Wartość domyślna 0 oznacza, że połączenie 
nigdy nie zostanie rozłączone. Wartość maksymalna to 
32767 minut. Za pomocą linku PPP Disconnect Time 
Config jest możliwa szczegółowa konfiguracja rozłączenia 
sesji dla wartości Disconnect Timeout różnej od 0.

Okno Disconect Timeout składa się z czterech następujących części:
PPP Disconnect Timer Configuration – informacyjnej.

Enable/Disable Idle Timer Filter – umożliwiające określenie czy na Idle time 
będzie miał wpływ cały ruch czy tylko określony w filtrze. 

All Traffic will reset Idle Timer – Opcja, która powoduje, iż każdy ruch w sieci 
kasuje licznik Idle Time i czas bezczynności 
musi być liczony od nowa po ustaniu ruchu w 
sieci.

Only filtered traffic will reset Iddle Timer – Opcja, która powoduje, iż tylko ruch 
określony za pomocą filtra kasuje licznik Idle 
Time.

Wybierz opcję a następnie kliknij przycisk Execute.
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Apply Filter To: – umożliwiające określenie czy filtr dotyczy tylko ruchu 
wychodzącego do sieci WAN (Outbound), przychodzącego z sieci WAN 
(Inbound) czy zarówno przychodzącego jak i wychodzącego.. 

Filter Details: – umożliwiające określenie jaki ruch ma mieć wpływ na Idle 
Time.

Aby dodać lub usunąć element listy należy wpisać numer protokołu w polu Protocol #, 
portu w polu Port # oraz wybrać typ akcji w polu Action (Add – dodanie, Delete –
usunięcie) a następnie kliknąć przycisk Submit.. 
Numery typowych protokołów: TCP – 6, UDP – 17, ICMP – 1, IGMP – 2.
Numery portów typowych usług: FTP – TCP 20,21; Telnet – TCP 23; SMTP – TCP 

25; DNS – UDP 53; HTTP – TCP 80; 
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MRU (Maximum Receive Unit) – Maksymalny rozmiar odbieranych ramek PPP.  
Domyślną wartością jest 1492. Dopuszczalnym zakresem wartości jest 0 –
32767.

MTU (Maximum Transmission Unit) – Maksymalny rozmiar pakietu, który może 
zostać wysłany przez modem. Domyślną wartością jest 1492. Dopuszczalnym 
zakresem wartości jest 0 – 32767.

MSS (Maximum Segment Size) – Maksymalny rozmiar nie fragmentowanego 
segmentu TCP. Domyślną wartością jest 1432. Dopuszczalnym zakresem 
wartości jest 0 – 32767.

Lcp Echo Interval – Określa czas pomiędzy kolejnymi próbami nawiązania 
połączenia PPP. Domyślną wartością jest 10. 
Dopuszczalnym zakresem wartości jest 0 – 32767.

Lcp Echo Maximum Consecutive Failure – Określa liczbę prób połączeń PPP. Jeżeli 
nie zostanie nawiązanie połączenie w tej ilości próbach, należy 
ręcznie ustanowić połączenie poprzez funkcję PPP Status. Domyślną 
wartością jest 6. Dopuszczalnym zakresem wartości jest 0 – 32767.

Authentication – Wybór typu autoryzacji użytkownika (AUTO, PAP, CHAP). 
Auto – wartość domyślna. Podczas negocjacji połączenia urządzenie 

automatycznie ustawia autoryzację PAP jeżeli nie powiedzie się ona 
próbuje użyć jako drugiego protokołu CHAP.

PAP (Password Authentication Procedure. Authentication) – używa do 
autoryzacji połączenia nazwy użytkownika i hasła.

CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) – używa do autoryzacji 
połączenia nazwy użytkownika, hasła oraz kombinacji losowo 
wygenerowanego łańcucha przy użyciu funkcji haszującej.

Automatic Reconnect – Opcja pozwalająca na automatyczne wznowienie połączenia 
PPP jeżeli wcześniej zostało ono zerwane. 

5.3.4 NAT Configuration – link NAT.

Funkcja NAT Configuration umożliwia konfigurację mechanizmu NAT (Network 
Address Translation) umożliwiającego translację adresów i portów w trybie pracy 
router. Domyślnym ustawieniem jest Dynamic NAPT powodujące, iż wielu klientów 
sieci LAN może łączyć się z wieloma połączeniami WAN. W tym przypadku nie 
zachodzi potrzeba konfigurowania sesji NAT. Ruch LAN jest trasowany do 
odpowiednich połączeń WAN opisanych poprzez adres IP przeznaczenia oraz tablicę 
routingu. Eliminuje to zapotrzebowanie na konfigurację statycznego NAT pomiędzy 
wieloma klientami LAN a wieloma połączeniami WAN. Kiedy wybrana jest opcja 
Dynamic NAPT, nie potrzeba konfigurować NAT Session oraz NAT Session Name 
Configuration.
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Parametry:
NAT – Pole umożliwiające włączenie lub wyłączenie NATa.
Mode – Pole umożliwiające wybór trybu pracy NATa. Oprócz wspomnianej wcześniej 

opcji Dynamic NAPT możliwe jest ustawienie NAT i NAPT.
Opcja NAT mapuje tylko jeden pojedynczy adres IP WAN do pojedynczego lokalnego 
adresu IP LAN. Jest więc odwzorowaniem peer-to-peer (1 do 1). Dla każdego 
interfejsu WAN tylko jeden lokalny host może być łączony z interfejsem WAN. 
Kliknij link Session Name Configuration celem dodania nazwy sesji dla interfejsu 
WAN. 
Opcja NAPT umożliwia mapowanie pojedynczego adresu IP WAN do wielu adresów 
IP lokalnych LAN. Jest więc mechanizmem wielo-mapującym (1 do wielu). Dla 
każdego interfejsu, wiele lokalnych hostów może być łączonych z interfejsem WAN. 
Kliknij link Session Name Configuration celem dodania nazwy sesji dla interfejsu 
WAN.
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NAT Session Name Configuration – konfiguracja listy sesji NAT.

Aby dodać nową sesję NAT, wpisz jest nazwę w polu Session Name, wybierz interfejs 
Pvc z menu Interface oraz akcję Add z menu Action a następnie naciśnij przycisk 
Submit. Po dodaniu sesji kliknij link Go back to NAT Configuration aby powrócić 
do poprzedniego ekranu. Aby usunąć nazwę sesji NAT z listy wpisz jej nazwę w polu 
Session Name wybierz opcję Delete i kliknij przycisk Submit. Maksymalna liczba 
sesji NAT wynosi 16, a nazwa sesji może zawierać do 31 znaków.

Parametry cd:
Session Name – Nazwa sesji NAT.
User’s IP – Adres IP użytkownika sieci LAN.
Action – Wybór typu akcji. Add – dodawanie a Delete – usuwanie użytkownika.
Każdy dodany użytkownik do danej sesji zostaje automatycznie wyświetlony w tabeli 
poniżej. Jest to tak zwana tabela konfiguracji sesji NAT.

Number of NAT Configurations – Liczba wszystkich wprowadzonych konfiguracji 
sesji NAT (liczba wpisów w tabeli pierwszej).

Available Sesions – Lista wszystkich nazw sesji NAT.
Number of Sessions – Liczba wszystkich wprowadzonych nazw sesji NAT (liczba 

wpisów w tabeli drugiej).  
Uwaga: NAT umożliwia wpisanie tylko jednego adresu IP dla danej sesji.
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5.3.5 Virtual Server – link Virtual Server.

Funkcja Virtual Server umożliwia konfigurację wirtualnego serwera czyli tzw. 
przekierowywanie portów. Virtual Server jest używany w celu forwardowania portów 
z sieci WAN do sieci LAN. Wszystkie porty TCP i UDP od strony WAN urządzenia są 
zamknięte dzięki mechanizmowi NAT. Jeżeli jakiś określony host w lokalnej sieci 
LAN potrzebuje zmapowania portu TCP/UDP od strony WAN należy dodać 
odpowiedni wpis.

Parametry:
Public Port Start/End – Numer portu od strony WAN.
Private Port – Numer portu od strony LAN.
Port Type – Typ protokołu transportowego – TCP lub UDP.
Host IP Address – Adres IP hosta w sieci LAN.

Zakładka Virtual Server umożliwia przekierowanie do 20 portów. Aby przekierować 
wybrany port należy wpisać Public Port – Start = Public Port – End. Tego typu wpisów 
można dodać maksymalnie 20. Można również przekierować zakres maksymalnie 20 
portów z sieci WAN do jednego portu sieci LAN. Dla zakresu 20 portów można dodać 
tylko jeden wpis, a np. dla zakresu 10 portów 2 wpisy. Ogólnie można przekierować 20 
portów.

Zastosowanie:
Najczęściej zakładkę Virtual Server wykorzystuje się celem udostępnienia lokalnego 
serwera www, ftp, serwer gry użytkownikom sieci WAN. Również aby móc korzystać 
z programów p2p (peer-to-peer) z pełną przepustowością (High ID) lub aplikacji 
multimedialnych należy przekierować określony port/porty. 

Uwaga: Dany port można przekierować TYLKO dla jednego adresu IP. Jeżeli zostanie 
przekierowany port TCP 80 dla adresu 10.0.0.10 to nie można przekierować 
portu 80 dla żadnego innego adresu w sieci LAN. 
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Przykład: Udostępnienie serwera www oraz ftp znajdującego się w sieci LAN.
Na komputerze o adresie 10.0.0.7 jest zainstalowany serwer http (www).
Na komputerze o adresie 10.0.0.11 jest zainstalowany serwer ftp.
Router otrzymał od ISP od strony WAN adres IP: 83.80.80.1

1. Należy za pomocą funkcji Virtual serwer dodać następujące dwa wpisy:

2. Za pomocą funkcji Save Setting / Reboot zapisać ustawienia.
3. Po restarcie urządzenia serwery są widoczne pod następującymi adresami:
dla użytkowników sieci LAN:

ftp – 10.0.0.11 np. ftp://10.0.0.11
www – 10.0.0.7 np. http://10.0.0.7

dla użytkowników sieci WAN:
ftp – 83.80.80.1 np. ftp://83.80.80.1
www – 83.80.80.1 np. http://83.80.80.1

Uwaga: Przekierowanie portów nie działa dla użytkowników sieci LAN. Użytkownicy 
sieci LAN nadal muszą korzystać z serwerów na podstawie ich lokalnych 
adresów IP.

Aby udostępnić serwer należy przekierować port:
FTP – TCP 21
Telnet – TCP 23 
SMTP – TCP 25
HTTP – TCP 80 
POP3 – TCP 110
HTTPS – TCP 443

http://83.80.80.1/
ftp://83.80.80.1/
http://10.0.0.7/
ftp://10.0.0.11/
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5.3.6 Bridge Filtering – link Bridge Filtering.

Funkcja Bridge Filtering umożliwia filtrowanie pakietów na podstawie MAC 
adresów. Możliwe jest filtrowanie pakietów na podstawie adresu źródłowego MAC 
(pole Src MAC) – opcja Block lub forwardowanie pakietów z adresu źródłowego 
(pole Src MAC) do adresu docelowego (pole Dest MAC) – opcja Forward.

Parametry:
Enable Bridge Filtering – Umożliwia uaktywnienie funkcji Bridge Filtering.
ID – Numer wpisu.
Src MAC – Adres źródłowy MAC, który będzie blokowany funkcją Block lub 

forwardowany funkcję Forward.
Dest MAC – Adres przeznaczenia pakietów, które mają być forwardowane funkcją 

Forward. 
Type – Heksadecymalny numer dla pola typu Ethernet w pakiecie Ethernet_II. Np. 

0800 dla protokołu IP.
Block – Blokowanie pakietów na podstawie adresu MAC określonego w polu Src 

MAC.
Forward – Forwardowanie pakietów spod adresu MAC określonego w polu Src 

MAC do adresu MAC określonego w polu Dest MAC.

Aby dodać wpis uzupełnij powyższe pola według powyższych reguł a następnie kliknij 
przycisk Add. Urządzenie dopuszcza maksymalnie 16 wpisów. Pole Number of 
Bridge Filter określa liczbę wprowadzonych dotąd reguł.

Przykład: Blokowanie adresu MAC: 00-01-02-DC-35-53
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5.3.7 DNS Configuration – link DNS.

Funkcja DNS Configuration umożliwia konfigurację serwera DNS oraz Proxy 
DNS. Dzięki DNS Proxy można jako adresu serwera DNS użyć adresu interfejsu LAN 
routera, który gromadzi listę dostępnych serwerów DNS na podstawie adresów 
otrzymanych podczas negocjacji połączenia PPP lub połączenia z klientem DHCP oraz 
zdefiniowanych przez użytkownika. Następnie zapytania DNS pochodzące z 
lokalnych hostów są przesyłane do serwerów DNS. Opcja DNS Server umożliwia 
natomiast przypisanie własnych nazw oraz adresów IP serwerów DNS.  
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Dzięki opcji DNS Proxy możliwe jest przy statycznej adresacji hostów w sieci LAN 
podanie jako adresu serwera DNS adresu interfejsu LAN routera. Natomiast przy 
korzystaniu z serwera DHCP, host otrzyma adres interfejsu LAN routera jako adres 
serwera DNS. Lista dostępnych serwerów DNS jest przechowywana w pamięci 
routera.
Parametry:
DNS Proxy – Opcja umożliwiająca włączenie/wyłączenie Proxy DNS.
Auto Discovery – Automatyczne wykrywanie serwerów DNS podczas negocjacji 

połączeń PPP lub połączeń z klientem DHCP.
User Configuration – Serwery DNS zdefiniowane przez użytkownika na liście DNS 

Proxy Setting.
DNS Server – Adres IP serwera DNS dodawanego lub usuwanego z listy DNS Proxy 

Settings.

DNS Server – Opcja umożliwiająca włączenie/wyłączenie ustawień serwerów DNS.
Url Name – Nazwa serwera DNS dodawanego lub usuwanego z listy DNS Server 

Settings.
Host Ip – Adres IP serwera DNS dodawanego lub usuwanego z listy DNS Server 

Settings.

5.3.8 User Level Username/Password Configuration – link User Level 
Username/Password.

Funkcja User Level Username/Password Configuration umożliwia zmianę hasła 
oraz nazwy użytkownika o ograniczonym dostępie. Użytkownik o ograniczonym 
dostępie posiada dostęp do modułów Status oraz Configuration, natomiast nie posiada 
dostępu do modułów Admin Privilege.
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Wpisz nazwę użytkownika lub pozostaw domyślną w polu Select Username  oraz 
hasło w polu Select Password oraz Retype Password. Hasło nie może zawierać 
znaku „&”. Następnie naciśnij Submit i zapisz ustawienia funkcję Save 
Settings/Reboot.

5.3.9 Save Settings / Reboot.

Funkcja Save Settings / Reboot umożliwia zapis bieżącej konfiguracji urządzenia 
do nie ulotnej pamięci Flash lub restart urządzeń bez zapisania zmian w konfiguracji.

Przyciski:
Save&Reboot – zapis konfiguracji do pamięci urządzenia oraz restart systemu. 
Reboot Only – restart systemu operacyjnego urządzenia bez zapisu konfiguracji. 

Zostanie przywrócona ostatnio zapisana konfiguracja.
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5.4 Admin Privilege.

Moduł Admin Privilege umożliwia odczyt dokładnych statystyk i logów 
urządzenia, konfigurację modułu ADSL, diagnostykę urządzenia na podstawie testu 
fabrycznego, zmianę nazwy i hasła administratora oraz konfigurację filtrów IP jeżeli 
urządzenie wyposażone jest dodatkowo w BSD Firewall (link Firewall). Aby móc 
korzystać z tego modułu należy być zalogowanym jako administrator (domyślnie 
nazwa użytkownika admin, hasło epicrouter).  

5.4.1 WAN – link WAN Status.

Funkcja WAN Status wyświetla status interfejsu WAN urządzenia. Prezentowany 
jest adres IP (pole IP Address), maska podsieci (pole Subnet Mask) oraz adres MAC 
interfejsu WAN (pole MAC Address).

Dla połączeń z klientem DHCP możliwe jest zwolnienie adresu IP – opcja Release
oraz jego odświeżenie – opcja Renew. Wybierz żądaną funkcję i naciśnij przycisk 
Execute. 

5.4.2 ATM Status– link ATM Status.

Funkcja ATM Status wyświetla status interfejsu ATM urządzenia. Za pomocą 
przycisku Reset Counters można wyzerować statystyki. Kolumna Transmit 
prezentuje statystyki danych wysyłanych natomiast Receive odebranych. 
Parametry:
Bytes – Liczba bajtów danych.
Cells – Liczba komórek ATM. 
HEC Errors – Liczba błędów HEC (Headed Error Control). Detekcja błędów na 

podstawie sumy kontrolnej CRC odpowiednich oktetów nagłówka 
komórki.

Mgmt Cells – Liczba komórek zarządzających.
CLP (Cell Loss Priority) – Komórki ATM mogą posiadać dwa poziomy priorytetu: 

CLP0, CLP1. CLP0 jest wyższym priorytetem i w czasie 
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większych zatorów w sieci błędne komórki CLP1 mogą 
być odrzucane celem ochrony CLP0.  

CLP0 Cells – Liczba komórek z wyższym priorytetem.
CLP1 Cells– Liczba komórek z niższym priorytetem.
Errors – Liczba błędów transmisji ATM.
Misrouted Cells – Liczba komórek nie trasowanych. 

5.4.3 ADSL Configuration – link ADSL Configuration.

Funkcja ADSL Configuration umożliwia konfiguracje modułu ADSL.
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Modem ADSL w Ar-804u umożliwia pracę zarówno z linią analogową (Annex A) jak i 
cyfrową ISDN (Annex B). Tryb Annex może być automatycznie rozpoznawany opcja 
Annex Mode Config równa Auto Detected. Korzystniej jednak wybrać ręcznie tryb 
Annex w polu User Selected Annex Mode a opcję Annex Mode Config ustawić na 
User Selected. Pozostałe parametry nie powinny być zmieniane, chyba że wymaga 
tego operator telekomunikacyjny ISP.

Parametry:
Annex Mode Config – Wybór typu detekcji trybu Annex.

Auto Detected – automatyczna detekcja trybu Annex.
User Selected – ręczny wybór trybu Annex.

User Selected Annex Mode – Tryb Annex w przypadku ręcznego ustawienia.
Trellis – Funkcja umożliwiająca włączenie funkcji Trellis Code, która dostarcza 

poziom przesyłanych błędów korekcji do routera. Domyślnie włączona.
Handshake Protocol – Wybór protokołu komunikacyjnego ADSL. Możliwe 

protokoły to: Autosense-G.dmt first (domyślnie), Autosense-T1.413 first,
G.dmt/G.lite, T1.413, G.dmt, G.lite.

Wiring Selection – Wybór typu kabla RJ-11 (liczba aktywnych par w skrętce). 
Domyślnie zaznaczona jest opcja Tip/Ring, możliwe opcje to 
Auto, Tip/Ring, A/A1.

Bit Swapping – Opcja umożliwiająca włączeni/wyłączenie upstream bit swipping. 
Domyślnie wyłączona, jej zmiana nie wymaga restartu urządzenia. 

5.4.4 Route Table – link Route Table.

Funkcja Route Table umożliwia wyświetlenie oraz konfigurację tablicy routingu. 
Funkcja składa się z trzech modułów: Route Table wyświetlającego aktualną tablicę 
routingu, System Default Gateway Configuration umożliwiającego wybór domyślnej 
bramy dla interfejsu WAN oraz Route Configuration umożliwiającego konfigurację 
tablicy routingu. Tablica routingu wyświetlana jest w formie tabelki o czterech 
następujących kolumnach:
Destination – Adres IP podsieci.
Netmask – Maska podsieci.
Gateway – Brama dla podsieci określonej przez adres IP w polu Destination i maskę w 

polu Netmask. 
Interface – Interfejs urządzenia; br0 oznacza interfejs USB, lo0 interfejs loopback, 

ppp1 interfejs PPP.
Podsieć 0.0.0.0/0 (Destination 0.0.0.0, Netmask 0.0.0.0) oznacza bramę domyślną dla 
całego niezdefiniowanego ruchu. W przypadku wybrania opcji Dynamic NAPT, router 
automatycznie konfiguruje tablicę routingu dopisując do niej adres IP sieci LAN. 
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W konfiguracji fabrycznej systemowa brama domyślna jest wybierana 
automatycznie – opcja Auto. Urządzenie umożliwia wyłączenie bramy domyślnej –
opcja None, określenie jej na podstawie wybranego interfejsu – Interface lub na 
podstawie zdefiniowanego adresu IP – opcja Specify IP. 
Funkcja Route Table umożliwia również konfigurację statycznego routingu w module 
Route Configuration na podstawie adresu i maski podsieci (pola Destination i 
Netmask) oraz bramy (pole Gateway) określonej przez adres IP (opcja Specify IP) 
lub interfejs (opcja Select Interface). Tablica Manually Configured Routers
wyświetla aktualną statyczna tablicę routingu.

5.4.5 Bridge MAC Table – link Learned MAC Table.

Bridge MAC Table umożliwia wyświetlenie tablicy adresów MAC oraz czasu ich 
wygaśnięcia. Pole Aging Timeout umożliwia określenie czasu odświeżania.
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5.4.6 RIP System Wide Configuration – link RIP Configuration.

Funkcja RIP Configuration umożliwia konfiguracje protokołu RIP. Protokół RIP 
(Routing Information Protocol) jest dyanmicznym protokołem routingu.

Parametry:
RIP – Opcja umożliwiająca włączenie sesji RIP. W rezultacie sesja RIP monitoruje 

wszystkie sieciowe interfejsy, które są zdolne do odbierania wiadomości z 
innych routerów z protokołem RIP.

Border Gateway – Opcja umożliwiająca włączenie bramy brzegowej RIP, domyślnie 
jest włączona.

Supplier Interval – Opcja umożliwiająca określenie czasu rozgłaszania – Supplier 
Interval, pomiędzy kolejno wysyłanymi ogłoszeniami RIP. 
Domyślną wartością jest 30, dopuszczalny zakres wartości 0 –
2147483647.
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Expire Timeout – Opcja umożliwiająca określenie czasu wygaśnięcia trasy Expire 
Time. Jest to czas, po którym trasa jest usuwana z tablicy 
routingu jeżeli nie została zmodyfikowana. Taka trasa 
zaznaczana jest jako niepoprawna i pozostaje w wewnętrznej 
tablicy routingu. Dzięki temu zawarta jest w ogłoszeniach RIP i 
pozwala innym routerom RIP ją zmieniać. Domyślnie 
ustawiony jest na 180 sekund. Dopuszczalny zakres wartości 
0 – 2147483647.

Garbage Timeout – Opcja umożliwiająca określenie czasu „śmieci” Garbage Time. 
Jest to czas, który określa jak długo wygaśnięte i niepoprawne 
trasy są trzymane w wewnętrznej tablicy routingu RIP, przed 
trwałym ich usunieciem. Domyślnie wynosi on 180 + 120 = 300 
sekund. Dopuszczalny zakres wartości 0 – 2147483647.

Aby dokonać zaawansowanej konfiguracji protokołu RIP kliknij link Advanced 
Configuration. 
Moduł RIP Per Interface Configuration – umożliwia konfigurację protokołu RIP dla 
każdego interfejsu sieciowego.
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Bieżąca konfiguracja protokołu RIP dla wszystkich interfejsów dostępna jest w tabeli 
Current RIP Settings. Tabela posiada pięć kolumn: # (liczba porządkowa), Enabled?
(aktywność RIP), Supplier Mode (tryb rozgłaszania RIP), Listener Mode (tryb 
nasłuchiwania RIP).
Aby skonfigurować interfejs dany interfejs należy go wybrać z rozwijanego menu 
Interface, następnie należy wybrać czy uaktywniamy usługę czy ją dezaktywujemy z 
menu Enabled? oraz typ rozgłaszania RIP z menu Supplier i nasłuchiwania RIP z 
menu Listener. Po naciśnięciu przycisku Submit dane zostaną wysłane do urządzenia.

Parametry:
Interface – Jeden z interfejsów dostępnych w urządzeniu.
Enable – Włączenie (Yes) lub wyłączenie (no) protokołu RIP na określonym 

interfejsie.
Supplier – Wybór trybu rozgłaszania ogłoszeń RIP (RIP Transmit).

Disabled – wyłączenie rozgłaszania. 
V1 BC – rozgłaszanie w trybie RIPv1 Broadcast. 
V2 BC – rozgłaszanie w trybie RIPv2 Broadcast. 
V2 MC – rozgłaszanie w trybie RIPv2 Multicast. 

Listener – Wybór trybu nasłuchiwania ogłoszeń RIP (RIP Receive).
V1 – odbieranie tylko ogłoszeń RIPv1. 
V2 – odbieranie tylko ogłoszeń RIPv2. 
V1+V2 – odbieranie ogłoszeń zarówno RIPv1 jak i RIPv2. 

Uwaga : Rozgłaszanie i nasłuchiwanie ogłoszeń RIP określone jest w dokumencie 
RFC 1723 w sekcji 4.1 „Compatibility Switch”.

5.4.7 Miscellaneous Configuration – link Misc Configuration.

Funkcja Misc Configuration umożliwia konfigurację serwerów urządzenia (http, 
ftp, tftp) oraz strefy zdemilitaryzowanej DMZ, ustawienie strefy czasowej – SNTP, 
trybu Half Bridge, IGMP Proxy oraz parametrów związanych z połączeniami PPP.  

Parametry:
HTTP server access – Dostęp do strony konfiguracyjnej urządzenia.

All – wszyscy, zarówno użytkownicy sieci LAN jak i WAN.
Restricted – ograniczony

LAN – tylko użytkownicy sieci LAN
WAN – określony użytkownik/użytkownicy sieci WAN

Specyfi IP – adres IP użytkownika lub sieci
Subnet Mask – maska podsieci dla Specify IP
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HTTP server port – Numer portu strony konfiguracyjnej.
HTTP Password Protection – Włączenie autoryzacji dostępu do strony 

konfiguracyjnej urządzenia na podstawie 
nazwy użytkownika i hasła.

FTP server – Umożliwia włączenie/wyłączenie dostępu do serwera ftp z plikami 
firmware wewnątrz urządzenia.

Disable WAN side FTP access – Zablokowanie dostępu do serwera ftp 
użytkownikom sieci WAN.

TFTP server – Umożliwia włączenie/wyłączenie serwera tftp.

Czasami zachodzi potrzeba zmiany numeru portu strony konfiguracyjnej jeżeli np. 
port 80 z zewnątrz jest udostępniony za pomocą funkcji Virtual Server a zdalne 
logowanie się do konfiguracji musi być włączone lub po prostu ze względów 
bezpieczeństwa. Należy wtedy wpisać w pole HTTP server port numer portu np. 8080 i 
zapisać ustawienia. Teraz będzie można zalogować się do urządzenia tylko poprzez 
port 8080 wpisując jako adres w przeglądarce http://10.0.0.2:8080.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa nie należy wyłączać HTTP Password Protection. 
Jeżeli serwer ftp jest włączony ze względów bezpieczeństwa opcja Disable 
WAN side FTP acceess powinna być zaznaczona.

Po zmianach konfiguracji należy zawsze zapisać ustawienia funkcją Save Settings/ 
Reboot. Po restarcie urządzenie jest gotowe do pracy z zapisaną konfiguracją.

http://10.0.0.2:8080/
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DMZ (De-Militarized 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). 
SNTP (Simple Network Time Protocol) – protokół za pomocą, którego urządzenie 
otrzymuje aktualny czas (godzina, data) z serwera czasu.

Parametry:
DMZ – Włączenie opcji DMZ.
DMZ HOST IP – Adres IP hosta w sieci LAN, który ma zostać umieszczony w DMZ.
IGMP Proxy – Umożliwia włączenie Proxy IGMP na interfejsach PVC WAN. Nie 

każdy PVC może posiadać IGMP Proxy.
PPP Half Bridge – Umożliwia włączenie funkcji PPP Half Bridge. Opcja umożliwia 

jednemu PC dostęp do Internetu, serwer DHCP zdubluje adres IP 
WAN otrzymany od ISP dla lokalnego klienta PC. Tylko PC z 
adresem IP WAN będzie miał dostęp do Internetu. Więcej na 
temat tej opcji w dodatku.
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PPP reconnect on WAN access – Opcja umożliwiająca automatyczne nawiązywanie 
połączeń PPP w momencie pojawienia się żądania 
wysłania pakietów (dostępu) do sieci WAN. 

Connect PPP when ADSL link is up – Opcja umożliwiająca automatyczne 
nawiązanie połączenia PPP jeżeli 
łącze ADSL jest dostępne.

Time Zone – Strefa czasowa, umożliwia wybór regionu świata, celem uwzględnienia 
przesunięcia czasu w różnych stronach świata.

Daylight Saving Time – Aktywacja opcji Daylight Saving Time. 
User defined Time server – Adres IP serwera czasu zdefiniowany przez użytkownika. 

5.4.8 TCP Status – link TCP Status.

Funkcja TCP Status umożliwia odczyt statystyk połączeń TCP. Za pomocą 
przycisku Reset Counters możliwie jest wyzerowanie wszystkich liczników.

Statystyki TCP pogrupowane są w trzech tabelkach. Każda z tabelek posiada kolumnę 
odpowiedzialną za dane odbierane (Receive) oraz wysyłane (Transmit). Tabelka 
General zawiera liczbę wszystkich pakietów (Total Packets) oraz pakietów danych 
(Data Packets), bajtów danych (Data Bytes), pakietów (Out of Order Packets) oraz 
bajtów (Out of Order Bytes) poza kolejnością. W tabelce Discarded Packets znajdują 
się statystyki odrzuconych pakietów na podstawie sumy kontrolnej (Bad Chechsum), 
niepoprawnego nagłówka (Bad Header Offset) lub złego rozmiaru (Too Short). Tabela 
liczby połączeń Connections zawiera liczbę połączeń zainicjowanych (Initiated), 
zaakceptowanych (Accepted), ustanowionych (Established), zamkniętych (Closed).
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5.4.9 Admin Level Username/Password Configuration – link Admin Level
Username/Password.

Funkcja Admin Level Username/Password umożliwia zmianę nazwy 
administratora lub jego hasła. Wpisz nową nazwę administratora lub pozostaw 
domyślną admin w polu Select Username oraz wpisz hasło w polach Select Password
oraz Retype Password a następnie kliknij przycisk Submit i zapisz ustawienia. Nowe 
hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków i nie może posiadać znaku „&”.

5.4.10 Reset to Factory Default – link Reset to Factory Default.

Funkcja Reset to Factory Default umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. 
Aby przywrócić ustawienia fabryczne kliknij przycisk Submit.

Następnie router zostanie zrestartowany a ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

Zakończenie operacji zostanie zasygnalizowane poniższym komunikatem.
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5.4.11 Diagnostic Test – link Diagnostic Test.

Funkcja Diagnostic Test umożliwia przeprowadzenie testu diagnostycznego 
urządzenia. Na podstawie wyniku testu można wywnioskować o poprawności 
działania urządzenia i łącza WAN. Poniższy rysunek prezentuje poprawnie wykonany 
test. W chwili obecnej strona www.connexant.com nie odpowiada na żądania ping, a w 
przypadku usługi Neostrada, Primary DNS posiada adres IP 217.98.63.164 i również 
nie odpowiada na żądania ping dlatego wynik testu jest FAIL.

Uwaga: Dla połączeń PPP urządzenie musi być połączone aby można było wykonać 
test. Należy poprzez funkcję PPP Status sprawdzić status połączenia – aby 
test mógł być zrealizowany status musi być Connected. 

Przykład: Test urządzenia nie podłączonego do linii ADSL lub bez synchronizacji.

http://www.connexant.com/
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Wynik testu:
PASS – Poprawny. 
FAIL – Niepoprawny.
SKIPPED – Test pominięty gdyż wcześniej był test niepoprawny. 

Opcje:
Testing Ethernet LAN Connection – Test sprawdzający połaczenie z interfejsem 

Ethernet urządzenia.
Testing ADSL Synchronization – Test sprawdzający ADSL Showtime –

synchronizację modemu z linią ADSL.
Test ATM OAM Segment Loop Back – Test wysyłający segment ATM OAM F5, 

komórkę żądania loop back do ISP. Test jest poprawny jeżeli 
modem odbierze komórkę zwrotną. ISP może nie wspierać 
powyższego testu, jednakże najczęściej jego niepoprawność 
jest związana ze źle ustawionymi parametrami VPI oraz VCI.

Test Ethernet Connect to ATM – Test sprawdzający czy moduł ATM AAL5 jest 
poprawnie załadowany.

Test PPPoE Connection – Test sprawdzający połączenie PPPoE.
Test PPP Layer Connection – Test sprawdzający autoryzację PPP.
Test IP Connect to PPP – Test sprawdzający poprawność adresu IP otrzymanego od 

ISP.
Ping Primary DNS – Test sprawdzający czy Primary DNS jest osiągalny przez 

żądanie ping. Nie wszystkie serwery DNS obsługują 
żądania ICMP – ping. Dlatego niepowodzenie testu nie musi 
oznaczać nieprawidłowego połączenia. 

Query DNS for www.conexant.com – Test sprawdzający rozwiązywanie nazw 
domenowych przez DNS. 

Ping www.conexant.com – Test sprawdzający czy powyższa domena jest osiągalna 
przez żądanie ping. W chwili obecnej domena nie 
odpowiada na żądania ping – dlatego wynik testu 
wynosi FAIL.

5.4.12 System Log – link System Log.

Funkcja System Log umożliwia prezentację logów systemowych urządzenia oraz 
ich zapis do pliku. Aby wyczyścić bieżące logi należy kliknąć przycisk Clear Log. 
Logi są automatycznie kasowane podczas restartu urządzenia. Aby zapisać logi do 
pliku, kliknij link here prawym klawiszem myszy, wybierz opcję Zapisz element 
docelowy jako... wskaż lokalizację gdzie ma zostać zapisany plik.

http://www.conexant.com/
http://www.conexant.com/
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Uwaga: Przy każdym z komunikatów podawana jest data i godzina. Urządzenie musi 
być podłączone do sieci WAN aby mogło zaktualizować czas z serwerem 
czasu NTP, w przeciwnym razie zostanie wyświetlona data jak na 
powyższym rysunku.

Opcje:
Module – Informacja o ładowanych modułach.

module is loaded – poprawnie został załadowany moduł
module is not loaded – moduł nie może zostać załadowany

Function – Informacja o ładowanych lub aktywowanych funkcjach.
is enabled – uaktywniona
is loaded – załadowana
Initialized – zainicjowana

DSL Layer – Informacja o warstwie ADSL.
DSL Link detected – wykryto łącze ADSL.
DSL Link connected – ADSL połączony.
DSL Link disconnected – ADSL rozłączony.

ATM Layer – Informacja o warstwie ATM.
ATM detected – wykryto łącze ATM
ATM connected – ATM połączony
ATM disconnected – ATM rozłączony
ATM setting up VPI/VCI – ustawiono parametry VPI, VCI

PPP Layer – Informacja o warstwie PPP.
PPP authenticated – z autoryzowano połączenie PPP
PPP invalid user name or password – niepoprawna nazwa użytkownika 

(username) lub hasło (password)
PPP unable to connect with PPP server – nie można połączyć się z serwerem 

PPP
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IP Layer – Informacje o warstwie IP.
IP protocol up – aktywny protokół IP
PPP IP address – adres IP połaczenia PPP
PPP Gateway IP address – brama domyślna (gateway) dla połączenia PPP
PPP DNS Primary IP address – adres IP serwera Primary DNS
PPP DSN Secondary IP address – adres IP serwera Secondary DNS

Przykład: Przykładowy log zapisany do pliku tekstowego.

Jak widać na powyższym ekranie, aktualny czas jest wyświetlany dopiero po 
otrzymaniu czasu z serwera NTP.

5.4.13 Code Image Update – link Local Code Image Update.

Funkcja Code Image Update umożliwia aktualizację oprogramowania (firmware) 
poprzez stronę konfiguracyjną www. Należy zachować ostrożność z powyższą funkcją, 
gdyż można za jej pomocą uszkodzić oprogramowanie lub skasować moduł ADSL.
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Aby zaktualizować oprogramowanie kliknij przycisk Image Download. W tym 
momencie kasowany jest moduł ADSL. 

Jeżeli na pewno chcesz zaktualizować oprogramowanie wybierz lokalizację pliku z 
firmware (plik Firmware.dlf) za pomocą przycisku Przeglądaj... a następnie kliknij 
przycisk Upload. Po około 1 minucie powinno urządzenie być gotowe do pracy. W 
tym czasie nie naciskaj przycisku Reset na tylnim panelu ani nie wyłączaj zasilania.

Jeżeli zrezygnowałeś z zamiaru aktualizacji kliknij przycisk Cancel Download. W 
żadnym razie nie opuszczaj strony gdyż nie zostanie odbudowany moduł ADSL. Na 
ekranie zostanie wyświetlony poniższy komunikat. Zaczekaj aż pojawi się okno z 
przyciskiem Image Download.

UWAGA: Jeżeli nie zostanie naciśnięty przycisk Cancel Download, moduł ADSL nie 
zostanie odbudowany i nie będzie możliwe korzystanie z modemu ADSL a 
co za tym idzie połączenie z siecią WAN. Wtedy funkcja ADSL Status 
wyświetli następujący komunikat:  
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5.4.14 Firewall – link Firewall.

Urządzenie posiada wbudowanego firewall’a BSD umożliwiającego filtrowanie 
ruchu na podstawie adresu IP i numerów portów (usług TCP/IP).

Domyślnie firewall jest włączony ale nie skonfigurowany. Jeżeli zostanie 
skonfigurowany a musi zostać czasowo wyłączony należy wybrać z menu rozwijanego 
Firewall opcję Disabled i kliknąć przycisk Submit. Aby go włączyć należy 
analogicznie postąpić z opcją Enabled.
Firewall jest rozwiązaniem firmy Conexant, wersja 3.2.1. Umożliwia on filtrowanie 
wybranych usług dla określonych użytkowników, filtrowanie serwisów od strony 
WAN celem podwyższenia bezpieczeństwa routera i sieci LAN oraz zapisywanie 
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logów o próbach włamań do sieci.

Firewall posiada następujące funkcje:
Protection Policy – Ochrona przed typowymi atakami z sieci. 
Hacker Log – Wyświetlanie logów o próbach włamań i nie przestrzeganiu polityk. 
Service Filtering – Filtrowanie typowych usług z zewnętrznej sieci.
IP Group – Tworzenie własnych grup użytkowników.
Service Group – Tworzenie własnych grup serwisów – usług.
Time Window – Tworzenie ram czasowych dla polityk.
Inbound Policy – Polityka dla ruchu przychodzącego
Outboud Policy – Polityka dla ruchu wychodzącego z sieci LAN do sieci WAN. 

Protection Policy
Opcja umożliwia ochronę przed typowymi atakami z sieci. 

Opcje:
Basic Protection – Umożliwia zablokowanie IP Spoofing, Ping of Death, Land Attack 

oraz Ressambly Attack.
Advanced Protection – Umożliwia zablokowanie SYN Flooding, ICMP Redirection, 

Source Routing oraz Winnuke Attack.

• IP Spoofing checking – IP spoofing jest wtedy kiedy nie zautoryzowany 
użytkownik umieszcza adres IP zautoryzowanego użytkownika w pakiecie IP w celu 
uzyskania dostępu do sieci.

• Ping of Death checking – Ping of Death jest typowym atakiem DoS, który używa 
bardzo dużych pakietów danych ICMP (ping), które powodują zablokowanie TCP/IP 
urządzenia (rozmiar powyżej 65535 B). 
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• Land Attack checking – Land attack jest odmianą ataku DoS polegającą na 
wysyłaniu pakietów zawierających ten sam adres źródłowy i docelowy (jest to IP 
Spoofing z tym samym adresem źródłowym i docelowym). Powoduje to ciągłe 
generowanie ruchu poprzez żądania ACK (ACKnowledge) co prowadzi do 
zablokowania urządzenia.

• Reassembly Attack checking – Reassembly Attack również jest odmianą ataku DoS 
wykorzystujący słabość protokołu IP w procesach defragmentacji. Pofragmentowane 
pakiety posiadają specjalnie zmienione kryteria takiej jak offset fragmentu, co może 
w prosty sposób doprowadzić do zablokowania lub restartu systemu.

• SYN Flooding checking – SYN Flooding jest atakiem DoS polegającym na nie 
wysyłaniu końcowego potwierdzenia SYN-ACK (SYNchronize-ACKnowledge) do 
odbierającego serwera w ostatnim etapie procesu wymiany danych. Powoduje to 
przyrastanie nie zakończonych procesów TCP co może doprowadzić do 
zablokowania systemu.

 • ICMP Redirection checking – Często nazywany również atakiem ICMP Storm lub 
Smurf. Polega na wysyłaniu żądań echa ICMP do węzła transmisyjnego sieci. 
Powrotny adres IP jest zamieniony (IP Spoofing) na własny adres IP ofiary 
powodując wysyłanie żądań do siebie. Powoduje to wysłanie żądań echa do całej 
przestrzeni broadcast. W konsekwencji tego ofiara otrzymuje bardzo dużą liczbę 
odpowiedzi na te żądanie co może zablokować system.

• Source Routing checking – Source routing daje nadawcy pakietu zdolność 
określenia dokładnej trasy, którą pakiet IP otrzymuje aby dostać się do celu. W ten 
sposób nadawca może dowiedzieć się o słabych punktach w sieci.  

• WinNuke Attack checking – WinNuke używa dużej luki w sieciach pod systemami 
Windows 95 I NT. WinNuke wysyła błędne dane OOB (Out-of-Band), które 
Windows nie jest w stanie obsłużyć powodując zablokowanie systemu.

Hacker Log
Opcja umożliwia wyświetlanie informacji w logu o atakach oraz nie przestrzeganiu 
polityk dla ruchu wchodzącego i wychodzącego.
Alert Log – Umożliwia ostrzeganie użytkownika o próbach włamań w logu.
General Log – Umożliwia informowanie użytkownika o pogwałceniu polityk ruchu. 

Informacja na temat złamania polityk Allow dla ruchu 
Inbound/Outbound oraz Deny.

Log Frequency – Pole umożliwia określenie liczby przetrzymywanych rekordów dla 
danego zdarzenia. Domyślną wartością jest 100, możliwe jest 
wprowadzenie liczby z zakresu 1 – 65534.
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Service Filtering

Opcja umożliwia filtrowanie typowych usług z zewnętrznej sieci. Możliwe jest 
zablokowanie następujących usług: Ping, Telnet, FTP, DNS, IKE, RIP, DHCP.

IP Group

Opcja umożliwia tworzenie własnych grup użytkowników. Aby utworzyć nową grupę 
należy wpisać jej nazwę w polu IP Entry Name oraz w pozostałych polach określić 
parametry grupy (adres IP, zakres adresów IP lub maska podsieci), a następnie należy 
kliknąć przycisk Add/Modify this entry.
Parametry:
IP Entry Name – Nazwa grupy.
IP addr. 1 – adres IP lub maska podsieci
IP addr. 2 – adres IP lub maska podsieci
IP/Mask – Wybór typu grupy.

Single IP – pojedynczy adres IP określony w polu IP addr. 1
IP Range – zakres adresów IP od adresu w polu IP addr. 1 do IP addr. 2
Subnet Mask – zakres masek podsieci określonych w polach adresowych
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Service Group

Opcja umożliwia tworzenie własnych nazw serwisów. Aby utworzyć nowy serwis 
należy wpisać jego nazwę w polu Service Entry Name, w polu TCP/UDP wybrać 
rodzaj protokołu transportowego (TCP/UDP) oraz w polu Port # wpisać numer portu 
usługi, a następnie należy kliknąć przycisk Add/Modify this entry.

Time Window

Opcja umożliwia tworzenie własnych ram czasowych dla polityk. Aby utworzyć nowy 
przedział czasu należy wpisać jego nazwę w polu Time Window Name oraz określić 
przedział czasu od (from) do (to), a następnie należy kliknąć przycisk Add/Modify 
this entry.

Inbound Policy
Opcja umożliwiająca określenie polityki dla ruchu przychodzącego. Aby dodać nową 
politykę kliknij przycisk Add Inbound Policy.
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Następnie określ adres IP źródłowy i/lub docelowy pakietów IP. W tym celu:
• pozostaw pole Any IP jeżeli polityka ma dotyczyć wszystkich adresów
• wybierz jedną z opcji: Single IP, IP Range, Mask Range i wpisz 

odpowiednie parametry (adres IP lub maskę)
• w polu DB z menu rozwijanego wybierz jedną z grup użytkowników 

określonych za pomocą opcji IP Group

Kolejnym etapem jest określenie portu/portów źródłowych/docelowych. W tym celu:
• pozostaw pole Any Port jeżeli polityka ma dotyczyć wszystkich 

portów
• wybierz jedną z opcji: Single Port, Port Range, Safe Prots i wpisz 

odpowiednie wartości
Single Port – pojedynczy numer portu
Port Range – przedział portów
Safe Ports – porty powyżej 1024 (1025 – 65535) uważane są za 

bezpieczne
• w polu DB z menu rozwijanego wybierz jeden z portów na liście 

określonych za pomocą opcji Service Group

Jeżeli ma być określony konkretny protokół transportowy należy wybrać go z listy 
Transport Protocol. W przeciwnym razie należy pozostawić opcję All Protocol. 
Dostępne są następujące protokołu transportowe: TCP, UDP, ICMP, AH, ESP, GRE.

Najważniejszym elementem jest wybór akcji filtrowania w polu Filtering Action. 
Deny oznacza, iż ruch określony regułą będzie odrzucany, opcja allow oznacza, iż 
ruch będzie przepuszczany. 

W polu Time Window Filtering można określić przedział czasowy, w którym polityka 
ma obowiązywać. Przedziały można zdefiniować za pomocą opcji Time Window.



69

Outbound Policy

Opcja umożliwiająca określenie polityki dla ruchu wychodzącego. Aby dodać nową 
politykę kliknij przycisk Add Outbound Policy.

Następnie określ adres IP źródłowy i/lub docelowy pakietów IP. W tym celu:
• pozostaw pole Any IP jeżeli polityka ma dotyczyć wszystkich adresów
• wybierz jedną z opcji: Single IP, IP Range, Mask Range i wpisz 

odpowiednie parametry (adres IP lub maskę)
• w polu DB z menu rozwijanego wybierz jedną z grup użytkowników 

określonych za pomocą opcji IP Group

Kolejnym etapem jest określenie portu/portów źródłowych/docelowych. W tym celu:
• pozostaw pole Any Port jeżeli polityka ma dotyczyć wszystkich 

portów



70

• wybierz jedną z opcji: Single Port, Port Range, Safe Prots i wpisz 
odpowiednie wartości
Single Port – pojedynczy numer portu
Port Range – przedział portów
Safe Ports – porty powyżej 1024 (1025 – 65535) uważane są za 

bezpieczne
• w polu DB z menu rozwijanego wybierz jeden z portów na liście 

określonych za pomocą opcji Service Group

Jeżeli ma być określony konkretny protokół transportowy należy wybrać go z listy 
Transport Protocol. W przeciwnym razie należy pozostawić opcję All Protocol. 
Dostępne są następujące protokołu transportowe: TCP, UDP, ICMP, AH, ESP, GRE.

Najważniejszym elementem jest wybór akcji filtrowania w polu Filtering Action. 
Deny oznacza, iż ruch określony regułą będzie odrzucany, opcja allow oznacza, iż 
ruch będzie przepuszczany. 

W polu Time Window Filtering można określić przedział czasowy, w którym polityka 
ma obowiązywać. Przedziały można zdefiniować za pomocą opcji Time Window.
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6. Konfiguracja zaawansowana routera ADSL.

6.1 Tryby pracy urządzenia.

Urządzenie może pracować w kilku trybach. W zależności od realizowanych funkcji 
rozróżniamy następujące tryby: 
Bridge Mode – tryb Bridge w przypadku podłączenia tylko jednego komputera PC z 
urządzeniem pracującym tylko jako modem ADSL poprzez USB lub Ethernet. Zgodnie 
z IEEE 802.1D tryb bridge jest używany do mostkowania strony LAN ze stroną WAN 
celem przesyłania (forward) i zapamiętywania (store) danych. Dla połączeń 
PPPoE/PPPoA urządzenie pracuje jak klasyczny modem ADSL z interfejsem USB lub 
Ethernet. Na komputerze lub innym urządzeniu sieciowym musi zostać 
zaimplementowany klient PPPoE, który umożliwi autoryzację połączenia PPP. 
Router Mode – tryb router jest używany jeżeli więcej niż jeden komputer będzie 
używał sieci LAN poprzez Ethernet i USB. Tryb ten jest najczęściej stosowanym 
trybem pracy, gdyż umożliwia dzielenie dostępu do sieci WAN pomiędzy wielu 
użytkowników sieci LAN. Dzięki NAT (Network Address Translation) wielu klientów 
sieci LAN będzie miało dostęp jednocześnie do jednego adresu IP interfejsu WAN. 
Dodatkowo jeżeli uruchomiony jest serwer DHCP na urządzeniu umożliwia on 
przypisanie wszystkim hostom w sieci LAN, adresów IP. Tryb router, NAT oraz serwer 
DHCP domyślnie są aktywne i nie należy ich bez powodu wyłączać czy konfigurować.

PPP Half Bridge – chociaż tryb router umożliwia zakańczanie połączeń PPP w 
modemie i nie potrzebuje programowego klienta PPPoE na hoscie, kłopot może się 
pojawić w momencie kiedy urządzenie pracuje np. w trybie pojedynczego użytkownika 
– Single-User Mode. Dla przykładu tryb router używa NAT, który wymaga wsparcia 
ALG. PPP Half Bridge również umożliwia zakańczanie połączeń PPP w modemie oraz 
nie wymaga programowego klienta PPPoE na PC. Jednakże PPP Half Bridge nie 
używa NAT i nie jest ograniczony przez ALG. PPP Half Bridge będzie pracować albo z 
interfejsem Ethernet albo USB podłączonym do PC.

Single-User Mode – Tylko jeden komputer PC jest podłączony do strony LAN 
poprzez USB lub Ethernet.

Multi-User Mode – Wielu użytkowników korzysta jednocześnie z interfejsu Ethernet 
lub USB (poprzez USB można podłączyć jednocześnie tylko 
jednego użytkownika).
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Poniższa tabela prezentuje konfigurację urządzenia pracującego w trybie bridge, router 
dla połączeń PPP, router ze statycznym adresem IP, router z dynamicznym adresem IP.

WAN 

Configuration

Bridge Mode Router Mode 

(PPPoA/PPPoE)

Router Mode

(Dynamic IP)

Router Mode

(Static IP)

IP address N/A Przydzielane automatycznie 

przez  ISP

Przydzielane automatycznie 

przez  ISP

Dostarczone przez ISP

Subnet Mask N/A Przydzielane automatycznie 

przez  ISP

Przydzielane automatycznie 

przez  ISP

Dostarczone przez ISP

Gateway N/A Przydzielane automatycznie 

przez  ISP

Przydzielane automatycznie 

przez  ISP

Dostarczone przez ISP

Encapsulation 1483 Bridged IP 

LLC, 1483 Bridged 

IP VC-Mux

PPPoA LLC/VC-Mux

PPPoE LLC/VC-Mux

1483 Bridged/Routed IP LLC, 

1483 Bridged/Routed VC-Mux 

Classical IP over ATM

1483 Bridged/Routed IP 

LLC, 1483 Bridged/Routed 

VC-Mux, Classical IP over 

ATM

Bridge Enabled Disabled Disabled Disabled

PPP Service N/A Dostarczone przez ISP N/A N/A

PPP User name N/A Dostarczone przez ISP N/A N/A

DHCP Client 

enable

Disabled Disabled Enabled Disabled

6.2 Porty typowych usług TCP/IP.
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6.3 Przykładowa konfiguracja Firewall’a.

Pełna ochrona prze atakami z zewnątrz i sporządzanie raportów w logach o 
ewentualnych próbach ataków.

Stworzenie grup użytkowników dla których można będzie stworzyć oddzielne 
polityki.
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Przykład: W sieci WAN znajduje się kamera pracująca na porcie UDP 3256 oraz 
konfiguracja portów dla poczty.

Określenie dwóch przedziałów czasowych – weekend oraz work (tydzień roboczy).

Przykładowa polityka ruchu wychodzącego do sieci WAN, zabrania wszystkim 
użytkownikom zdefiniowanym jako pozostali dostępu do sieci WAN, natomiast 
użytkownikom user dostępu do kamerki internetowej pracującej w sieci WAN w 
weekend.
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6.4 Bezpieczne korzystanie z sieci.

Dostęp do konfiguracji urządzenia.
1. Zaraz po skonfigurowaniu urządzenia zmień hasło dostępu.
2. Staraj się nie udostępniać konfiguracji urządzenia hostom z sieci WAN. 

Domyślnie dostęp do strony konfiguracyjnej oraz serwera ftp urządzenia z sieci 
WAN jest zablokowany. 

3. Nie włączaj opcji DMZ. Jeżeli musisz przekierować tylko wybrane porty 
skorzystaj z funkcji Virtual Server.

4. Włącz Firewall i włącz wszystkie opcje Protection Policy i Hacker Log.
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7. Konfiguracja połączenia z Neostradą+.

Za pomocą linku WAN w module Configuration uruchom konfigurację profilu Pvc 0. 
W tym celu po kliknięciu linku WAN, naciśnij przycisk Submit z opcją Pvc 0.

Następnie określ parametry Vpi, Vci, Encapsulation oraz Username i Password. 
Zaznacz opcję automatycznego wznawiania połączeń – Automatic Reconnect

.

W polu Encapsulation z rozwijanego menu wybieramy protokół PPPoE LLC. 
Następnie w polu VPI wpisujemy 0, a w polu VCI wpisujemy 35. 

Kolejna opcja do konfiguracji to PPP. W polu Username wpisujemy nazwę 
użytkownika uzyskaną w procesie aktywacji usługi. Jest to nazwa w formacie 
xxxxxxxxx@neostrada.pl. W polu Password wpisujemy nasze hasło. Jeżeli 
użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem Neostrady należy wpisać jako 
Username rejestracja@neostrada.pl a jako Password rejestracja. Następnie po 

mailto:rejestracja@neostrada.pl
mailto:xxxix@neostrada.pl
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zapisaniu ustawień i nawiązaniu połączenia PPP, należy wejść na stronę 
http://www.rejestracja.neostrada.pl i zarejestrować się.  Użytkownik otrzyma od ISP 
swoją nazwę użytkownika i hasło, które należy wpisać w tych polach.

UWAGA: W przypadku rejestracji (Username i Password) użytkownik może wejść 
TYLKO na stronę rejestracji. Pozostałe strony są zablokowane. Dodatkowo 
wskazane jest korzystanie z serwera DHCP na routerze lub ustawienia 
adresu IP serwera DNS w lokalnym hoscie na 217.98.63.164.

Nie ma konieczności zmieniania pozostałych opcji. Zaznaczmy jedynie pole 
Automatic Reconnect. Po wprowadzeniu wszystkich opisanych wcześniej zmian 
naciskamy przycisk Submit i na koniec wybieramy Save Configuration a następnie 
Save&Reboot.

Po kilkunastu sekundach router jest już gotowy do pracy z nowymi ustawieniami. 
Wybierając z modułu Status opcję PPP będziemy mogli zobaczyć okno, w którym 
będzie przestawiony status naszego połączenia. Jeżeli w polu Status nie będzie 
informacji Connected należy nacisnąć znajdujący się niżej przycisk Execute.

Jeżeli mimo tego status połączenia nie jest Connected proszę sprawdzić, czy dioda 
DSL świeci światłem ciągłym. Jeżeli dioda miga bądź nie świeci należy sprawdzić 
połączenie lub ewentualnie skontaktować się z ISP.

Status naszego połączenia, adres IP jaki uzyskaliśmy od strony ISP możemy sprawdzić 
naciskając Home w module St atus.

http://www.rejestracja.neostrada.pl/
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Rejestracja usługi Neostrada – informacja TYLKO dla użytkowników nie 
zarejestrowanych, którzy nie posiadają swojego Username i Password.
1. Skonfiguruj urządzenie za pomocą funkcji Configuration WAN z następującymi 

parametrami:
VPI = 0 VCI = 35 Encapsulation = PPPoE LLC
Username = rejestracja@neostrada.pl Password = rejestracja

2. Zapisz ustawienia, urządzenia musi zostać zrestartowane.
3. Po połączeniu się urządzenia z ISP wpisz w oknie przeglądarki adres 

http://www.rejestracja.neostrada.pl. Zostanie wyświetlone okno informujące o 
zabezpieczeniach. Naciśnij „Tak”.

Jeżeli nie możesz wyświetlić strony a urządzenie w statusie PPP jest połączone 
(Connected), sprawdź konfigurację protokołu TCP/IP lokalnego hosta. Wybierz klienta 
DHCP (opcja automatycznie uzyskaj adres IP i adres serwera DNS) lub wpisz adres 
217.98.63.164.  

http://www.rejestracja.neostrada.pl/
mailto:rejestracja@neostrada.pl
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4. Przejdź wszystkie etapy rejestracji. Po pomyślnie zakończonym procesie rejestracji 
otrzymasz swój Username i Password.

5. Wpisz otrzymane Username i Password w odpowiednie pola w zakładce 
Configuration WAN. Naciśnij przycisk Sumbit a następnie wybierz link Save 
Configuration oraz naciśnij przycisk Save&Reboot.

6. Po połączeniu się urządzenia z ISP możesz korzystać bez ograniczeń z Internetu.
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8. Konfiguracja połączenia z Net24.

Zapoznaj się z konfiguracją urządzenia dla usługi Neostrada+. Należy przejść 
poszczególne kroki konfiguracji. Parametry WAN dla usługi Net24 to:
Vpi=8, Vci=35, Encapsulation=PPPoE LLC

Ponadto proszę wpisać swój Username i Password oraz zaznaczyć opcję Automatic 
Reconnect. Po wprowadzeniu wszystkich opisanych wcześniej zmian naciskamy 
przycisk Submit i na koniec wybieramy Save Configuration a następnie 
Save&Reboot.

Jeżeli korzystasz z linii ISDN dodatkowo będziesz musiał zmienić tryb Annex w opcji 
ADSL Configuration. Kliknij link ADSL Configuration w module Admin Privilege 
wybierz z menu User Selected Annex Mode opcję Annex B a następnie naciśnij 
przycisk Submit. Na koniec kliknij link Save Settings/Reboot a następnie przycisk 
Save&Reboot (patrz Konfiguracja trybu Annex).

Jeżeli jesteś nie zarejestrowanym użytkownikiem wpisz jako Username – net24 oraz 
Password – net24 po nawiązaniu połączenia PPPoE, wejdź na stronę 
http://www.netia.pl/net24 i zarejestruj się. Po wprowadzeniu otrzymanego w procesie 
aktywacji Username i Password będziesz mógł korzystać z Internetu bez ograniczeń. 

http://www.netia.pl/net24
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9. Konfiguracja trybu Annex.

Urządzenie Asmax Ar-804u może pracować zarówno z linią telefoniczną 
analogową – tryb Annex A jak i cyfrową ISDN – Annex B.

Uwaga: Domyślnie w urządzeniu jest ustawiony tryb Annex A umożliwiający pracę 
tylko z linią analogową. Przy pracy z linią analogową nie trzeba dodatkowo 
konfigurować urządzenia.

Praca urządzenia z linią cyfrową ISDN:

Aby można było podłączyć Ar-804u do linii ISDN potrzebny jest rozgałęziacz z 
wbudowanym filtrem – splitter Annex B. Umożliwi on podłączenie przewodu od 
urządzenia NT1 – RJ-45 do gniazda modemu RJ-11. Dodatkowo będzie filtrował 
zakłócenia z sieci telefonicznej oraz z modemu.
Kolejnym etapem jest konfiguracja trybu Annex. Należy za pomocą funkcji ADSL 
Configuration w polu User Selected Annex Mode wybrać opcję Annex B.   

Następnie należy kliknąć przycisk Submit. Kolejnym elementem jest zapisanie 
ustawień urządzenia do jego pamięci za pomocą funkcji Save Settings / Reboot. 
Klikamy link z menu Configuration Save Settings / Reboot a następnie przycisk Save 
& Reboot. Po zapisaniu ustawień i restarcie, urządzenie będzie pracowało już w trybie 
Annex B.
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10. Podłączenie bezprzewodowego punktu dostępowego AP.

Jeżeli urządzenia wyposażone w karty sieciowe wireless w sieci LAN będą 
chciały łączyć się bezprzewodowo z siecią WAN poprzez Ar-804u będziesz 
potrzebował dodatkowego urządzenia – punktu dostępowego AP (np. Asmax AP-801b 
Deluxe). AP podłączamy do jednego z portów Ethernet Ar-804u a następnie należy AP 
odpowiednio skonfigurować:

• przypisać do AP adres IP, maskę podsieci oraz adres IP bramy (gateway) 
jako adres IP interfejsu LAN routera. Adres IP powinien być spoza puli 
serwera DHCP.

• wyłączyć serwer DHCP w AP  

Przykład:

Router – Ar-804u
Włączony serwer DHCP
Adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.2, maska 255.0.0.0

AP – AP-801b deluxe
Wyłaczony serwer DHCP
Adres IP – 10.0.0.1, maska 255.0.0.0
Gateway – 10.0.0.2

Każdy komputer w sieci LAN i WLAN (wireless LAN) otrzyma adres z puli serwera 
DHCP umieszczonego w routerze Ar-804u z maską 255.0.0.0 oraz bramą 10.0.0.2.
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11. Rozwiązywanie Problemów.

Nie świeci żadna z diod sygnalizacyjnych LED po włączeniu zasilania. 
�Sprawdź połączenie pomiędzy routerem i zasilaczem. Upewnij się, że zasilacz 

jest podłączony do sieci elektrycznej. Jeżeli mimo tego urządzenie nie działa 
może być ono uszkodzone, w takim wypadku skontaktuj się ze sprzedawcą.

Brak dostępu poprzez WWW do routera.
�Sprawdź czy nie zmieniłeś adresu IP routera.
�Sprawdź adres IP komputera, czy należy do tej samej podsieci co router. 
�Sprawdź połączenie po stronie LAN.
�Przyciskiem Reset przywróć ustawienia fabryczne i spróbuj zalogowac się 

ponownie.

Brak dostępu do ISP.
�Sprawdź, czy świeci się dioda ADSL. Jeżeli mruga świadczy to o braku 

połączenia z ISP. Sprawdź czy usługa jest aktywna, czy router jest prawidłowo 
podłączony do linii ADSL/telefonicznej. Jeżeli korzystamy jednocześnie z 
aparatu telefonicznego należy podłączyć spliter lub filtr DSL . Jeżeli nie pali 
się świadczy to o wyłączonym module ADSL. Kliknij link ADSL Status, jeżeli 
otrzymasz informację module is not loaded wejdź w funkcję Local Code Image 
Update i naciśnij przycisk „Cancel Download”. Jeżeli Line state jest równy 
DOWN wybierz opcję Restart i naciśnij przycisk „Execute”.

�Sprawdź, czy świeci się dioda LAN odpowiedniego portu, do którego został 
podłączony komputer. Jeżeli brak sygnalizacji to sprawdź połączenie pomiędzy 
routerem a komputerem.

�Zweryfikuj adres IP i maskę podsieci, upewnij się, że sąsiedni komputer z twojej 
sieci LAN odpowiada na polecenie ping, sprawdź czy router odpowiada na 
polecenie ping.

�Sprawdź czy poprawnie wprowadziłeś login i hasło dostarczone ci przez ISP.
�Sprawdź wartości VPI/VCI oraz encapsulation, czy są takie same jak 

sugerowane przez ISP.
�Skorzystaj z telefonu podłączonego do linii razem z routerem ADSL, aby 

upewnić się, że linia jest sprawna.
�Za pomocą funkcji System Log sprawdź logi systemowe czy nie ma w nich 

informacji o przyczynie braku połączenia z ISP.
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Przycisk RESET.
�Aby przywrócić router ADSL Asmax Ar-804u do ustawień fabrycznych naciśnij 

przycisk RESET na tylnim panelu urządzenia i przytrzymaj go przez około 5 
sekund. Spowoduje to przywrócenie domyślnego adresu urządzenia do 
następującej wartości 10.0.0.2 oraz wszystkich jego ustawień.

Dioda ADSL nie świeci.
�Aby włączyć moduł ADSL, który został wyłączony funkcją ADSL Status – Line 

State równy DOWN uruchom funkcję ADSL Status, wybierz opcję Restart i 
naciśnij przycisk „Execute” .

�Aby przywrócić moduł ADSL, który został wykasowany najczęściej w skutek 
nieumiejętnego obchodzenia się z funkcję Local Code Image Update 
objawiający się wyświetlaniem informacji module is not loaded w zakładce
ADSL Status, wybierz funkcję Local Code Image Update i naciśnij przycisk 
„Cancel Download”.

Po uruchomieniu urządzenia dioda ADSL nie świeci.
�Wyłącz wtyczkę zasilacza z urządzenia, odczekaj minutę i włącz ponownie.
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12. Słowniczek.

10Base-T 

10 Base-T jest standardem sieci LAN typu Ethernet, w której przepustowość łączy 
wynosi 10 Mb/s lub 20 Mb/s. Sieć taka używa dwużyłowej nie ekranowanej skrętki 
(tak zwanej skrętki telefonicznej), pozwalającej na połączenie maszyn oddalonych od 
siebie do 100 metrów.

Maska sieci

Określa zakres adresów w danej podsieci, np. maska 255.255.255.0 dla sieci 
149.156.1.0 oznacza, że wszystkie adresy z zakresu od 149.156.1.1 do 149.156.1.255 
należą do podsieci.

ADSL

ADSL to najnowsza technologia umożliwiająca przesyłanie danych z szybkością do 8 
Mb/s tradycyjnymi łączami telefonicznymi. ADSL (ang. Asymmetric Digital 
Subscriber Line - asymetryczna cyfrowa linia abonencka) wykorzystuje do przesyłania 
danych tradycyjne łącze miedziane linii telefonicznej, a jednocześnie umożliwia 
bardzo szybkie połączenia z Internetem.
ADSL określana jest również jako technologia cyfrowej linii telefonicznej. Dużą 
szybkość połączeń z Internetem przy zastosowaniu ADSL zapewnia tzw. 
asymetryczny transfer danych tzn. połączenie od użytkownika do serwera odbywa się 
z mniejszą prędkością 1 Mb/s, natomiast transfer od serwera do użytkownika odbywa 
się już z prędkością do 8 Mb/s. 
ADSL wymaga zastosowania wielu specjalnych centrali telefonicznych 
rozmieszczonych w niewielkich odległościach do siebie oraz specjalnych modemów.

bps

b/s lub bps (ang. bit per second) to jednostka określająca szybkość transmisji 
cyfrowych danych komputerowych między dwoma urządzeniami. Jeden bps równy 
jest jednemu bitowi danych przesłanemu w ciągu jednej sekundy. 
Szybki wzrost wydajności łączy cyfrowych wymusił powstanie nowych jednostek 
określających szybkość przesyłania danych. I tak szybkość tradycyjnych modemów 
mierzy się w kilobitach na sekundę (1 Kbps = 1024 bps), w sieciach LAN szybkość 
mierzona jest jeszcze większymi jednostkami – Megabity na sekundę (1 Mbps = 1024 
Kbps), a najszybsze obecnie medium komunikacyjne - światłowód, może przesyłać 
Gigabity danych na sekundę (1 Gbps = 1024 Mbps).

CPE

Customer Premises Equipment, czyli urządzenia typu router ADSL, czy modem USB.

DHCP

Jest to protokół, który został stworzony, aby zmniejszyć ciężar pracy, jaką należało 
wkładać w ręczną konfigurację TCP/IP gospodarzy (hosts) w sieci. DHCP tworzy, 
jeżeli jest to możliwe, dla każdego komputera w sieci informacje o konfiguracji IP. 
Gdyby nie serwer DHCP informacje te musiałyby być wprowadzane ręcznie dla 
każdego z klientów sieci. Używając routera, który ma wbudowany serwer DHCP, 
każdy komputer lub urządzenie w twojej sieci może pozyskać informacje na temat IP 
automatycznie i bezpośrednio z routera.

DNS

Jest to serwer, którego zadaniem jest tłumaczenie wszystkich adresów, jakie wpiszesz 
np. w swojej przeglądarce stron WWW tj. www.yahoo.com na odpowiedni adres IP. 
Ułatwia to poruszanie się po Internecie, ponieważ nie musisz znać wszystkich adresów 
miejsc, które chcesz odwiedzić, a jedynie ich nazwy. Zazwyczaj serwer DNS jest 
udostępniany przez twojego ISP.

http://www.yahoo.com/
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FTP

Jest to protokół umożliwiający transmisję plików między komputerami znajdującymi 
się w sieci.

ISP

Internet Service Provider. Dostawca usług internetowych.

LAN

Mała prywatna sieć komputerowa, znajdująca się na przestrzeni nie przekraczającej 
kilku kilometrów.

MAC

Sprzętowy adres każdego urządzenia sieciowego.

NAT

To mechanizm tłumaczenia adresów IP komputerów w sieci lokalnej na pojedynczy 
adres IP. Polega to na zastosowaniu w sieci wewnętrznej odmiennej puli adresów IP 
niż te, które są wykorzystywane do komunikacji z resztą Internetu. W tym celu serwer 
dokonuje konwersji adresów intranetowych, na właściwe adresy używane do 
komunikacji zewnętrznej. Technika ta ma tę zaletę, iż nawet pełna klasa adresów C 
przydzielona komputerom w sieci wewnętrznej może być widziana od strony Internetu 
jako zaledwie jeden adres IP. Same adresy wewnętrzne nie muszą spełniać wymogu 
niepowtarzalności w skali całego Internetu, gdyż pakiety z sieci wewnętrznej nigdy nie 
są przez mechanizm NAT wysyłane bezpośrednio do adresata. Oprócz wspomnianych 
korzyści NAT skutecznie przeciwdziała także programom skanującym sieć w 
poszukiwaniu adresów IP, które mogą wówczas rozpoznać tylko router NAT. Technika 
NAT ma jednak także wady. Przede wszystkim obniża wydajność sieci, gdyż każdy 
przesyłany do lub z Internetu pakiet danych musi zostać przeanalizowany, a następnie 
przekierowany do właściwego odbiorcy. Translacja taka powoduje również, iż niektóre 
aplikacje sieciowe nie mogą poprawnie funkcjonować, gdyż serwer danej usługi 
wstawia adres odbiorcy do danych pakietu (a więc w tym wypadku adres serwera NAT, 
a nie rzeczywistego odbiorcy pakietu), a tego serwer NAT nie jest w stanie zmienić. 
Przykładem mechanizmu NAT jest np. wbudowana w Windows 98 SE aplikacja ICS. 
Rozszerzoną wersją funkcji NAT jest tzw. PAT (Port and Address Translation), który 
oprócz translacji adresów IP dokonuje także translacji portów, z których korzystają 
poszczególne aplikacje i usługi. Możliwość manipulowania routingiem na poziomie 
portów pozwala administratorowi blokować poszczególnym użytkownikom sieci 
dostęp do określonych usług.

PPP

Protokół transmisji bezpośredniej. Protokół, który umożliwia użytkownikowi 
bezpośrednie połączenie z Internetem.

Router

Jest to sieciowe urządzenie trasujące (przekaźnik), odpowiedzialne za przesyłanie 
pakietów informacji między dwoma odległymi od siebie komputerami. Router (lub 
routery - gdyż im większe odległości między komunikującymi się komputerami tym 
więcej tego typu urządzeń pośredniczy w przekazywaniu informacji) łączy daną sieć 
komputerową WAN z inną, tworząc pomost dla przesyłanych informacji. Z uwagi na 
to, że w dużych sieciach droga z jednego komputera do drugiego (i z powrotem) może 
przebiegać przez wiele różnych alternatywnych ścieżek, router ma za zadanie 
skierować nadchodzący pakiet zawsze tą ścieżką, która w danej chwili rokuje 
najszybszy i/lub najlepszy transfer do miejsca docelowego lub następnego węzła 
komunikacyjnego - routera. Tablice routingu monitoruj ce na bieżąco wszystkie 
połączenia zawierają nieustannie aktualizowane dane o stanie połączonych sieci na 
podstawie, których router dokonuje wyboru dalszej drogi dla nadchodzącego pakietu.

TELNET



87

Protokół emulacji terminala. Oprogramowanie umożliwiające pracę z protokołem jest 
zwykle dostarczane wraz z pakietem TCP/IP i wszystkie programy Telnet zapewniają 
emulację terminala DEC VT-100.

WAN

Komputerowa sieć rozległa. Typ sieci, która łączy komputery na obszarach nawet tak 
dużych, jak kontynenty lub cały glob ziemski

PVC

Stałe obwody wirtualne PVC {Permanent Virtual Circuit).
SVC to obwody wirtualne zestawiane dynamicznie na żądanie oraz rozłączane po 
zakończeniu transmisji. Komunikacja przez obwód SVC składa się z trzech faz: 
zestawienie obwodu, transmisja danych, rozłączanie obwodu.
Faza zestawiania obwodu polega na tworzeniu obwodu między stacją nadawczą a 
stacją odbiorczą. Transmisja danych polega na ich przesyłaniu (przez obwód 
wirtualny) między stacją nadawczą a odbiorczą. Rozłączenie obwodu powoduje 
zakończenie jego funkcjonowania.
Obwody wirtualne SVC są używane w sytuacjach, gdy transmisja danych między 
stacjami odbywa się sporadycznie. Jest to głównie związane z tym, że w obwodzie 
SVC zwiększa się szerokość pasma w fazie zestawiania obwodu i w fazie jego 
rozłączania oraz zmniejsza koszt związany ze stałą dostępnością obwodu wirtualnego.
Obwód PVC jest zestawiany na stałe i pracuje tylko w trybie transmisji danych. 
Obwód PVC jest stosowany w sytuacjach, gdy transmisja między stacjami jest stała. 
PVC zmniejsza szerokość pasma związanego z zestawianiem i rozłączaniem obwodu 
wirtualnego, zwiększa natomiast koszt w związku ze stałą dostępnością obwodu 
wirtualnego.

VCI i VPI

Sieć ATM składa się na ogół z wielu połączonych ze sobą przełączników ATM 
(komutatorów). Gdy komórka informacyjna przybywa do przełącznika, jest ona 
kierowana, na podstawie informacji adresowej zawartej w nagłówku, właściwą drogą 
do kolejnego węzła. Przełączanie komórek następuje sprzętowo. Z uwagi na to 
przesyłanie danych w standardzie ATM jest bardzo szybkie. W przełącznikach ATM 
nie jest dokonywana weryfikacja poprawności przesyłanych komórek - odpowiadają 
za nią wyższe warstwy zaimplementowane w stacjach nadawcy i odbiorcy.
Zgodnie z koncepcją ATM pomiędzy stacjami źródłową a docelową zestawiane jest 
logiczne połączenie zwane kanałem wirtualnym VCC (ang. Virtual Channel 
Connection). Zestaw kanałów o wspólnym węźle docelowym tworzy tzw. wirtualną 
ścieżkę VPC (ang. Virtual Path Connection). W przełączniku ATM ma wiec miejsce 
multipleksacja statystyczna poszczególnych kanałów. Kanały i ścieżki wirtualne są 
rozró niane przez części adresowe VPI (ang. Virtual Path Identifier - 12-to lub 8-mio 
bitowe identyfikatory w zależności od wersji ATM) i VCI (ang. Virtual Channel 
Identifier - 16-to bitowy identyfikator) umieszczone w nagłówku komórki.
Użycie ścieżek wirtualnych upraszcza zarządzanie siecią, ponieważ liczba ścieżek 
wirtualnych jest znacznie mniejsza od liczby kanałów wirtualnych. Brak konieczności 
zestawiania połączeń w węzłach pośrednich, przez które przebiega dana ścieżka, 
wpływa na przyspieszenie procedury ustanawiania nowego połączenia, 
wykorzystującego ścieżki wirtualne.
Transmisja danych odbywa się z udziałem wezłów-komutatorów ATM. Rozróżniamy 
przy tym dwa rodzaje przełączników. Są to przełączniki ścieżek VP i kanałów VC. W 
przełączniku VP znajdują się zakończenia ścieżek VPx. W związku z tym 
dokonywane są zamiany wartości VPI ścieżki wchodzącej na VPI ścieżki 
wychodzącej, według adresu docelowego danego połączenia. W przełaczniku kanałów 
VC translacji ulegają zarówno wartości wskaźników VCI jak i VPI.
ATM dysponuje dobrymi mechanizmami obronnymi przed powstaniem przeciążeń. W 
razie awarii przełącznika w sieci lub dużego zagęszczenia ruchu następuje 
przełączenie całej wirtualnej ścieżki na inną drogę w sieci. Ułatwia to zarządzanie 
siecią ATM, gdyż wymagane jest tylko określenie przebiegu wirtualnych ścieżek, nie 
zaś indywidualnych kanałów. Określenie ścieżki i kanału w sieci, rodzaj przesyłanej 
informacji (użytkowa, zarządzania siecią) oraz priorytet komórki są umieszczone w 
nagłówku komórki.
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