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1. ПРО КЕРІВНИЦТВО
Дякуємо
за
придбання
двухдіапазонного
бездротового
Gigabit
Ethernet
маршрутизатора TOTOLINK A3002RU. В керівництві описані функції даного пристрою,
а також надаються інструкції з під’єднання, використання та налаштування
маршрутизатора для з’єднання з мережею Інтернет. Для уникнення погіршення
експлуатаційних характеристик маршрутизатора в результаті його неналежного
використання слід дотримуватись інструкцій, викладених у даному керівництві.

1.1 Зміст керівництва користувача
Опис виробу: опис функцій і можливостей маршрутизатора.
Встановлення обладнання: опис процесу встановлення обладнання та налаштувань
на комп’ютері користувача.
З’єднання з мережею Інтернет: вказівки для успішного з’єднання комп’ютера
користувача з мережею Інтернет через маршрутизатор.
Розширені налаштування: опис всіх технічних можливостей, таких як бездротовий
зв’язок, налаштування протоколу TCP/IP, брандмауера, системи маршрутизатора
тощо.

2. ОПИС ВИРОБУ
2.1 Вступ
Даний пристрій являє собою двухдіапазонний бездротовий Gigabit Ethernet
маршрутизатор стандарту IEEE 802.11ac, що забезпечує передачу даних з сумарною
швидкістю до 1167 Мбіт/с (одночасна передача: 867 Мбіт/с у діапазоні 5 ГГц та 300
Мбіт/с у діапазоні 2,4 ГГц). Гігабітні порти маршрутизатора та чотири антени з високим
коефіцієнтом підсилення забезпечують високу стабільність з’єднання як для WiFi так і
для дротових з’єднаннь. Крім того, пристрій оснащено портом USB 2.0, котрий
підтримує служби FTP, Samba та DLNA, забезпечуючи зручний обмін файлами.

2.2 Можливості
 Відповідає стандартам 802.11ac/a/b/g/n.
 Швидкість передачі даних до 300 Мбіт/с у діапазоні 2,4 ГГц та до 867 Мбіт/с у
діапазоні 5 ГГц - одночасно.
 Вдосконалена технологія MIMO забезпечує збільшення радіусу дії та пропускної
здатності.
 Підтримує протоколи DHCP, статичний IP, а також широкосмугові з’єднання за
протоколами PPPoE (Dual Access), PPTP (Dual Access) та L2TP (Dual Access).
 Підтримує протокол IPv6 — інтернет-протокол нового покоління, що дозволить
створити мережу із заділом на майбутнє.
 Планувальник бездротової передачі для простого керування часом роботи Wi-Fi.
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 Забезпечує шифрування за алгоритмами 64/128-бітний WEP, WPA, WPA2 та
WPA/WPA2.
 Функція VLAN для IPTV чи інших інтернет-служб.
 Легке під’єднання до захищеної мережі за допомогою WPS.
 Підтримує фільтрацію за IP, MAC, URL, а також переадресацію портів.
 Підтримує функції QoS і множинних SSID.
 Підтримує керування абонентським обладнанням за протоколом TR-069.
 Універсальний повторювач сигналу та функція WDS дозволяють легко розширити
зону покриття Wi-Fi.
 Оснащений портом USB 2.0, которий підтримує служби FTP, Samba і DLNA.

2.3 Зовнішній вигляд панелей
2.3.1 Передня панель
На передній панелі даного маршрутизатора присутні 10 світлодіодних індикаторів, що
служать для відображення стану з’єднань.

POWER

Цей індикатор світиться синім, коли маршрутизатор отримує живлення від мережі;
інакше він не світиться.

CPU

Цей індикатор блимає синім після увімкнення маршрутизатора.

2.4G

Цей індикатор світиться синім, коли увімкнено режим 2,4 ГГц маршрутизатора.

5G

Цей індикатор світиться синім, коли увімкнено режим 5 ГГц маршрутизатора.
Цей індикатор світиться синім, коли з’єднання на порту WAN встановлено успішно.

WAN

1/2/3/4
LAN
USB

Під час передачі чи прийому даних через порт WAN індикатор блимає синім.
Коли на одному з портів LAN успішно встановлено з’єднання, відповідний
індикатор блимає синім.
Під час передачі чи прийому даних через порт LAN індикатор блимає синім.
Цей індикатор світиться синім, коли до маршрутизатора під’єднано USB-пристрій.
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2.3.2 Задня панель
Задню панель маршрутизатора зображено на рисунку нижче.

DC IN

Гніздо для під’єднання адаптера живлення.

RST

Щоб повернути пристрій до заводських налаштувань – натисніть та
утримуйте цю кнопку впродовж приблизно 10 секунд доки усі індикатори
не почнуть швидко блимати.

WAN

Цей порт служить для під’єднання DSL/кабельного модему або мережі
Ethernet.

1/2/3/4 LAN

До цих портів під’єднуються локальні ПК.

USB

Цей порт служить для під’єднання USB пристроїв збереження данних і
організації спільного доступу до них.

Power

Ця кнопка служить для увімкнення та вимкнення пристрою.

2.3.3 Розташування антен
Антени маршрутизатора A3002RU можуть бути розвернуті під довільним кутом. Для
уникнення завад для сигналів та оптимальної роботи антен їх слід розташовувати під
кутом відносно горизонталі й таким чином, щоб вони не знаходилися надто близько
одна до одної. Рекомендується орієнтувати антени, як зображено на рисунку нижче:
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3.НАЛАШТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
3.1 Налаштування обладнання
Комп’ютери, які передбачається під’єднати до мережі Інтернет через даний
маршрутизатор, мають бути належним чином з’єднані з ним Ethernet кабелем.
1. Мережевим кабелем RJ-11 з'єднати модем з ADSL-розгалужувачем, порт LINE з портом
2.
3.
4.
5.
6.

LINE відповідно.
мережевим кабелем RJ-45 з’єднати порт LAN ADSL-модема з портом WAN
маршрутизатора.
З’єднати ПК з будь-яким із LAN портів маршрутизатора.
Під’єднати до маршрутизатора адаптер живлення, який у свою чергу під’єднати до
електромережі.
Увімкнути комп’ютер.
Перевірити індикатори Power і LAN на маршрутизаторі і впевнитись, що вони увімкнені.

3.2 Перевірка налаштувань
Контрольні індикатори маршрутизатора добре видно і стан мережевого з’єднання
можна визначити миттєво:
1. При увімкненому живленні, відразу як пристрій з’єднається з модемом, індикатори
Power, WPS, WLAN і портів LAN і WAN маршрутизатора загоряються, сповіщаючи про
роботу в штатному режимі.
2. При успішному з’єднанні порту WAN із мережею Інтернет – починає світитись
індикатор WAN.
3. При успішному з’єднанні порту LAN із комп’ютером – починає світитись відповідний
індикатор LAN.
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3.3 Налаштування комп’ютера
За замовчанням IP-адреса маршрутизатора - 192.168.1.1, стандартна маска підмережі
255.255.255.0. Обидва ці параметри можуть можна налаштувати довільно. У даному
керівництві розглядаються значення за замовчанням.
Спочатку необхідно з’єднати локальний ПК із портом LAN маршрутизатора. Існує два
способи налаштування IP-адреси ПК.
Ручне налаштування IP-адреси
Налаштуйте параметри мережі. IP-адреса має мати вигляд 192.168.1.xxx, де «xxx» —
значення від 2 до 254. Маска підмережі має бути 255.255.255.0, а шлюз — 192.168.1.1
(IP-адреса маршрутизатора за замовчанням).


Автоматичне отримання IP-адреси
В налаштуваннях ПК увімкніть «Отримати IP-адресу автоматично».


Тепер необхідно виконати команду ping у cmd(командному рядку), щоб перевірити
мережеве з’єднання між ПК і маршрутизатором. Відкрийте командний рядок, введіть
ping 192.168.1.1 і натисніть клавішу Enter.

Якщо отриманий результат подібний до зображеного на рисунку вище, це свідчить про
те, що з’єднання між ПК і маршрутизатором встановлено.

Якщо виведений результат подібний до зображеного на рисунку вище, це свідчить про
те, що з’єднання між ПК і маршрутизатором не встановлено. Його слід перевірити,
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виконавши кроки нижче:
1. Чи вірно налаштовано з’єднання між ПК і маршрутизатором?
Якщо вірно, індикатори порту LAN маршрутизатора та мережевого адаптера ПК
повинні світитись.
2. Чи вірно налаштовано протокол TCP/IP на ПК?
Оскільки IP-адреса маршрутизатора 192.168.1.1, IP-адреса ПК має належати діапазону
від 192.168.1.2 до 192.168.1.254, шлюз має бути 192.168.1.1.

10

4. З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ
У даному розділі описано налаштування основних функцій маршрутизатора для
виходу до мережі Інтернет.

4.1 Вхід до веб-сторінки
Необхідно з’єднатись із маршрутизатором, ввівши адресу 192.168.1.1 в адресний
рядок веб-браузера і натиснувши клавішу Enter.

З’явиться спливаюче вікно, зображене нижче, у яке потрібно ввести дійсні ім’я
користувача та пароль.

У поля User Name (Ім’я користувача) і Password (Пароль) ввести admin маленькими
літерами. Потім натиснути кнопку LOGIN або клавішу Enter.
Буде здійснено вхід до веб-інтерфейсу пристрою. Відкриється головний екран.
Примітка: якщо згадане вище вікно не з’являється, це свідчить про те, що веб-браузер
налаштований на використання проксі. Необхідно перейти в меню Tools > Internet Options >
Connections > LAN Settings (Інструменти > Параметри мережі Інтернет > З’єднання >
Налаштування LAN) і у вікні, що з’явиться, зняти прапорець із функції Using Proxy
(Використання проксі) і натиснути OK для завершення.

Тепер Ви увійшли до веб-інтерфейсу маршрутизатора. Спочатку буде ви побачите
сторінку Easy Setup (Просте налаштування).

11

4.2 Зміна паролю
На цьому етапі рекомендується змінити пароль для захисту Вашого маршрутизатора.
Будь ласка перейдіть на сторінку Management — Password (Керування — Пароль),
для зміни паролю авторизації до маршрутизатора.

User Name (Ім’я користувача): ввести ім’я, за яким здійснюватиметься вхід до вебінтерфейсу маршрутизатора.
New Password (Новий пароль): новий пароль, що використовуватиметься для
аутентифікації адміністратора.
Confirm Password (Підтвердити пароль): новий пароль необхідно ввести ще раз для
перевірки правильності введення.
Примітка: пароль не може бути довше 8 символів; символи після 8-гої будуть відкинуті.
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4.3 Розділ Router Status (Стан маршрутизатора)

На даній сторінці відображаються поточний стан і деякі основні параметри пристрою.
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4.3.1 Сторінка System Log (Системний журнал)
Дана сторінка служить для налаштування віддаленого log сервера та перегляду
системного журналу.
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Enable Log (Увімкнути журнал): дана функція вмикає процедуру реєстрації
повідомлень системного журналу. За замовчанням вона вимкнена. Нижче можна
вибрати, які повідомлення заноситимуться до журналу: system all (усі системні),
wireless (точка доступу), DoS (атаки типу DoS).
Enable Remote Log (Увімкнути віддалений журнал): увімкнення функції надсилання
повідомлень системного журналу на віддалений сервер.
Log Server IP Address (IP-адреса сервера журналу): IP-адреса вузла, на який
надсилатимуться повідомлення системного журналу.
Після завершення налаштування необхідно натиснути Apply Changes (Застосувати
зміни) для переходу до наступної частини.

4.3.2 Сторінка Routing Table (Таблиця маршрутизації)
У цій таблиці наводиться докладна інформація про всі правила маршрутизації.

4.3.3 Сторінка DHCP＆ARP Tables (Таблиці DHCP та ARP)
ARP означає «address resolution protocol», тобто протокол визначення адрес. У цій
таблиці наводиться докладна інформація про ARP-запити, виявлені маршрутизатором.
У таблиці DHCP представлена інформація про роботу протоколу DHCP.
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4.5 Розділ Network (Мережа)

4.5.1 Сторінка WAN Settings (Налаштування WAN)
Данна сторінка дозволяє налаштувати параметри порту WAN для надання комп’ютеру
доступу до мережі Інтернет.

Enable UPnP (Увімкнути UPnP): підтримка протоколу UPnP (Universal Plug and play)
служить для спрощення встановлення та налаштування мережевих пристроїв, які
під’єднуються до ПК завдяки механізму «Plug and Play» ОС Windows. Якщо увімкнути
цю функцію, маршрутизатору не доведеться визначати порт, який необхідно відкрити.
Enable IGMP Proxy (Увімкнути IGMP проксі): IGMP є скороченням від Internet Group
Management Protocol — протокол керування групами Інтернету. Це комунікаційний
протокол, що здебільшого застосовується для керування членами багатоадресних груп
інтернет-протоколу. При встановленні цього прапорця багатоадресна розсилка
здійснюватиметься через порт WAN. Крім того, ця функція доступна і в режимі NAT.
Enable Ping Access on WAN (Доступ до команди Ping на порту WAN): надання
користувачам дозволу на доступ до команди Ping на порту WAN.
Enable Web Server Access on WAN (Доступ до веб-сервера на порту WAN): надання
користувачам доступу до веб-сервера через порт WAN.
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Enable IPsec pass through on VPN connection (Пропускання IPsec через VPN-з’єднання):
пропускання протоколу IPsec являє собою метод, що дозволяє передавати пакети IPsec через
маршрутизатор з NAT.
Enable PPTP pass through on VPN connection (Пропускання PPTP через VPN-з’єднання):
пропускання протоколу PPTP являє собою метод, що дозволяє передавати пакети PPTP через
маршрутизатор з NAT.
Enable L2TP pass through on VPN connection (Пропускання L2TP через VPN-з’єднання):
пропускання протоколу L2TP являє собою метод, що дозволяє передавати пакети L2TP через
маршрутизатор з NAT.

Clone MAC Address (Клонування MAC-адреси): MAC-адреса є фізичною адресою
мережевої карти комп’ютера. Зазвичай кожна мережева карта має одну унікальну
MAC-адресу. Оскільки багато постачальників інтернет-послуг (ISP) надають доступ до
мережі Інтернет лише одному комп’ютеру, користувач може скористатись цією
функцією для надання доступу до Інтернету більшій кількості комп’ютерів.
4.5.1.1 Статична IP-адреса
Якщо інтернет-провайдер для доступу до мережі Інтернет надає фіксовану IP-адресу
(Static IP), необхідно обрати цей варіант.

IP Address (IP-адреса): IP-адреса надана інтернет-провайдером.
Subnet Mask (Маска підмережі): служить для визначення класу IP-адреси пристрою
в обраному діапазоні IP-адрес. Типова мережева маска для мереж класу C має
значення 255.255.255.0. Зазвичай надається інтернет-провайдером.
Default Gateway (Шлюз за замовчанням): IP-адреса вузла-маршрутизатора, що
знаходиться в зовнішній мережі і є точкою з’єднання з наступним вузлом на шляху до
мережі Інтернет. Це може бути DSL-модем, кабельний модем або бездротовий
маршрутизатор-шлюз. Маршрутизатор переадресовує всі пакети на шлюз, якщо вузол
призначення не належить локальній мережі.
MTU: означає Max Transmit Unit, або максимальний об’єм даних на передачу в пакеті.
При повільних з’єднаннях великі пакети можуть спричиняти певні затримки,
збільшуючи час відгуку серверів.
DNS: система імен доменів (Domain Name System, DNS) — це наче «телефонна книга»
Інтернету, що служить для співставлення доменних імен з IP-адресами. Ці поля
визначають IP-адреси серверів, куди цей маршрутизатор спрямовує DNS-запити.
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4.5.1.2 Клієнт DHCP
Протокол динамічної конфігурації вузла (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) є
протоколом локальної мережі. При виборі даного режиму IP-адреса отримуватиметься
від інтернет-провайдера автоматично.

Host Name (Ім’я вузла): ім’я комп’ютера, під яким його бачитимуть сусіди по мережі.
MTU: означає Max Transmit Unit, або максимальний об’єм даних на передачу в пакеті.
При повільних з’єднаннях великі пакети можуть спричиняти певні затримки,
збільшуючи час відгуку серверів.
DNS: система імен доменів (Domain Name System). Кожний вузол мережі Інтернет
повинний мати унікальну IP-адресу, окрім цього вони можуть мати зрозуміле ім’я, що
легко запам’ятовується, на кшталт www.yahoo.com. DNS-сервер перетворює зрозуміле
для користувача ім’я на відповідну IP-адресу.
4.5.1.3 PPPoE
Протокол передачі кадрів PPP через Ethernet (Point-to-Point Protocol over Ethernet,
PPPoE) являє собою віртуальне приватне та захищене з’єднання між двома
системами, що забезпечує інкапсульований транспорт даних. Якщо інтернетпровайдер надає PPPoE-з’єднання, необхідно вибрати варіант «PPPoE». При цьому
необхідно ввести параметри, описані нижче.

User Name/Password (Ім’я користувача/пароль): у це поле необхідно ввести ім’я
користувача й пароль, надані інтернет-провайдером.
Service Name (AC) (Назва послуги (концентратор доступу)): необов’язковий параметр.
Назва послуги, що надається інтернет-провайдером. Зазвичай це поле можна лишити
порожнім.
DNS: система імен доменів (Domain Name System). Якщо вибрати варіант Set DNS
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Manually (Задати DNS вручну), адресу DNS-сервера необхідно ввести вручну.
За замовчанням вибрано варіант Attain DNS Automatically (Отримати DNS
автоматично).
Connection Type (Тип з’єднання): вибір із трьох режимів з’єднання з мережею Інтернет.
 Continuous (Постійне): з’єднання може бути відновлене автоматично.
 Connection on demand (З’єднання на вимогу): з’єднання з мережею Інтернет може
бути перерване автоматично за вказаний період відсутності активності (час
простою).
 Manual (Вручну): для з’єднання необхідно одразу натиснути кнопку Connect
(З’єднати), а для роз’єднання — кнопку Disconnect (Роз’єднати).
Idle Time (Час простою): термін, що загалом означає відсутність руху чи енергії.
MTU: означає Max Transmit Unit, або максимальний об’єм даних на передачу в пакеті.
При повільних з’єднаннях великі пакети можуть спричиняти певні затримки,
збільшуючи час відгуку серверів.
4.5.1.4 PPTP
Якщо інтернет-провайдер надає PPTP-з’єднання, необхідно вибрати варіант «PPTP» і
ввести параметри, описані нижче. Деякі параметри можуть співпадати з такими для
налаштувань протоколу PPPoE, див. відповідний розділ.

WAN DHCP type (Тип DHCP на порту WAN): доступно тільки для PPTP-з’єднання. Якщо
інтернет-провайдер надає додатковий тип IP-адреси для з’єднання з локальною
мережею, наприклад DHCP Client/Static IP (Клієнт DHCP / статична IP-адреса),
необхідно обрати потрібний тип і ввести відповідні параметри, надані інтернетпровайдером, для можливості встановлення додаткового з’єднання.
MPPE: увімкнення шифрування MPPE або стиснення MPPC. Протокол MPPE
забезпечує шифрування каналу. При шифруванні каналу забезпечується захист даних
у каналі між маршрутизатором, що здійснює виклик, і маршрутизатором, що відповідає.
Протокол MPPC надає метод для узгодження та застосування протоколів стиснення
даних у каналах із PPP-інкапсуляцією.
DNS Type (Тип DNS): якщо вибрати варіант Set DNS Manually (Задати DNS вручну),
адресу DNS-сервера необхідно ввести вручну. При виборі режиму клієнта DHCP за
замовчанням вибирається варіант Attain DNS Automatically (Отримати DNS
автоматично). Якщо обрати режим Static IP (Статична IP-адреса), буде встановлено
варіант Set DNS Manually (Задати DNS вручну).
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4.5.1.5 L2TP
Якщо інтернет-провайдер надає L2TP-з’єднання, необхідно вибрати варіант «L2TP» і
ввести параметри, описані нижче. Деякі параметри можуть співпадати з такими для
налаштувань протоколу PPPoE, див. відповідний розділ.

4.5.2 Сторінка LAN Settings (Налаштування LAN)
LAN (Local Area Network, локальна обчислювальна мережа) — це група підмереж,
керування якими здійснює маршрутизатор. Структура мережі залежить від того, якого
типу публічну IP-адресу надає інтернет-провайдер. Дана сторінка дозволяє
налаштувати параметри локальної мережі, що з’єднується з портами LAN точки
доступу.
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IP Address (IP-адреса): IP-адреси, що використовуються інтерфейсом локальної
мережі LAN (включно з бездротовою локальною мережею, або WLAN), з’єднаним із
внутрішньою мережею. Ця IP-адреса використовуватиметься для маршрутизації
у внутрішній мережі (власне, вона буде IP-адресою шлюзу для всіх пристроїв
у внутрішній мережі).
Subnet Mask (Маска підмережі): служить для визначення класу IP-адреси пристрою
в обраному діапазоні IP-адрес. Маска 255.255.255.0 є типовою мережевою маскою для
мереж класу C, до яких належить діапазон IP-адрес від 192.0.0.x до 223.255.255.x. У
мережі класу C 24 біт служать для визначення мережі, 8 біт — для визначення вузла.
DHCP: вимкнення або увімкнення DHCP-сервера.
DHCP Client Range (Діапазон клієнтів DHCP): діапазон IP-адрес, адреси з якого
призначатимуться кожному комп’ютеру, з’єднаному з маршрутизатором.
DHCP Lease Time (Період оренди адреси DHCP): IP-адреси, видані DHCP-сервером,
будуть дійсні лише впродовж вказаного періоду оренди. Збільшення часу забезпечує
безперебійну роботу клієнта, але потенційно може призвести до конфліктів.
Зменшення часу оренди допоможе уникнути потенційних конфліктів адрес, але може
викликати невеликі перебої надання послуг клієнту в той момент, поки він отримує нову
IP-адресу від DHCP-сервера. Період вимірюється в секундах.
Domain name (Доменне ім’я): ім’я IP-адреси.

4.5.3 Сторінка VLAN Settings (Налаштування VLAN)

VLAN означає Virtual Local Area Network — віртуальна локальна обчислювальна
мережа. Ця функція дозволяє дуже зручно керувати вузлами, групуючи їх за фізичним
портом. Крім того, можливо керувати швидкістю передачі даних на кожному порту.
VLAN-и створюються для сегментування послуг, традиційно надаваних
маршрутизаторами. VLAN-и дозволяють вирішити такі проблеми, як масштабування,
захист і керування мережею.
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Enabled (Увімкнено): увімкнення функції VLAN.
Ethernet/Wireless (Дротова/бездротова мережа): визначення порту WAN і бездротової
точки доступу.
WAN/LAN: визначення порту, WAN чи LAN.
Forwarding Rule (Правило перенаправлення): функція VLAN також підтримує правила
перенаправлення в якості моста та NAT між портами LAN і WAN.
Tag (Теґ): увімкнення функції теґування VLAN. Маршрутизатор додаватиме певний
номер VLAN усім пакетам у LAN під час їх передачі. Необхідно ввести значення теґу та
задати пріоритет для пакетів, що передаються через LAN.
VID: значення ідентифікатора VLAN у діапазоні від 1 до 4090.
Priority (Пріоритет): значення пріоритету для даного VLAN у діапазоні від 0 до 7.
CFI: увімкнення функції CFI, яка позначає, чи у стандартному форматі інкапсульовано
MAC.
Після налаштування параметрів VLAN необхідно натиснути Apply (Застосувати) для
завершення налаштування параметрів TCP/IP.
При виборі функції Triple Play (Потрійна послуга «голос + дані + відео») з’явиться
сторінка налаштувань, зображена нижче.
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4.5.4 Сторінка Static Route (Статична маршрутизація)
Дана сторінка служить для налаштування протоколів статичної та динамічної
маршрутизації.

Enable Dynamic Route (Увімкнути динамічну маршрутизацію)
Може виникнути необхідність налаштування даного маршрутизатора для
маршрутизації комп’ютерів або пристроїв у мережі, до інших локальних мереж через
інші маршрутизатори. Якщо інші маршрутизатори підтримують динамічну
маршрутизацію на основі протоколу RIP (Routing Information Protocol, протокол
маршрутної інформації), слід увімкнути цю функцію на маршрутизаторі, щоб він
автоматично збирав інформацію про необхідні маршрути до інших мереж. Для
коректної роботи необхідно, щоб цей самий протокол (однакової версії) був увімкнений
на інших маршрутизаторах, тоді Ваш маршрутизатор та інші користувачі зможуть
обмінюватись між собою інформацією про мережу. Для увімкнення функції Dynamic
Route (Динамічна маршрутизація) необхідно встановити прапорець.
Примітка: налаштування цієї функції вимагає загального розуміння роботи мережі.

NAT: за замовчанням дана функція увімкнена. Докладно цей параметр було розглянуто
вище.
Transmit (Передача): дозвіл маршрутизатору надсилати мережеву інформацію іншим
маршрутизаторам, для того щоб вони мали змогу динамічно будувати маршрути до
даної мережі.
Disabled (Вимкнено) — вимкнення надсилання маршрутної інформації даним
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маршрутизатором іншим маршрутизаторам.
RIP1 — надсилання маршрутної інформації іншим маршрутизаторам за
протоколом RIP версії 1.
RIP2 — надсилання маршрутної інформації іншим маршрутизаторам за
протоколом RIP версії 2.
Receive (Прийом): дозвіл маршрутизатору приймати мережеву інформацію від інших
маршрутизаторів, для того щоб він мав змогу динамічно будувати маршрути до інших
мереж.
Disabled (Вимкнено) — вимкнення приймання даним маршрутизатором
маршрутної інформації від інших маршрутизаторів.
RIP1 — прийом маршрутної інформації від інших маршрутизаторів за протоколом
RIP версії 1.
RIP2 — прийом маршрутної інформації від інших маршрутизаторів за протоколом
RIP версії 2.
Enable Static Route (Увімкнути статичну маршрутизацію): дана частина сторінки
дозволяє вказати, що конкретна цільова IP-адреса проходить через визначний вручну
шлюз.
IP Address (IP-адреса): цільова мережева IP-адреса.
Subnet Mask (Маска підмережі): мережева маска.
Gateway (Шлюз): IP-адреса шлюзу.
Metric (Метрика): метрика чи пріоритет маршруту в діапазоні від 1 до 15, де найменше
значення 1 означає найвищий пріоритет.
Interface (Інтерфейс): випадаючий список для вибору інтерфейсу маршрутизатора,
для якого застосовується маршрут.
Static Route Table (Статична таблиця маршрутизації): у даній таблиці міститься
докладна інформація про IP-адресу цільової мережі.

4.5.5 Сторінка USB Share (Спільний доступ до USB-накопичувача)
У даному розділі вмикаються служби DLNA, Samba і FTP.
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Налаштування служби FTP:
User Name& Password (Ім’я користувача та пароль): надає змогу використовувати
Ім’я користувача та Пароль для авторизації під час входу до FTP-сервера.
Після увімкнення служби FTP можна ввести адресу ftp://192.168.1.1 в адресний рядок
Провідника чи навіть веб-браузера.

Налаштування служби Samba:
User Name& Password (Ім’я користувача та пароль): надає змогу використовувати
Ім’я користувача та Пароль для авторизації під час входу до Samba-сервера.
Після налаштування, Ви можете знайти папку зі спільним доступом Мережевих
розташуваннях в Провіднику.

4.6 Розділ IPv6 Nework (Мережа IPv6)

4.6.1 Сторінка IPv6 WAN Setting (Налаштування IPv6 порту WAN)
На даній сторінці можливо налаштувати параметри протоколу IPv6 на порту WAN для
надання комп’ютеру доступу до мережі Інтернет.

DNS: система імен доменів (Domain Name System, DNS) — це наче «телефонна книга»
Інтернету, що служить для співставлення доменних імен з IP-адресами. Ці поля
визначають IP-адреси серверів, куди цей маршрутизатор спрямовує DNS-запити.
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4.6.2 Сторінка IPv6 LAN Setting (Налаштування IPv6 портів LAN)
LAN (Local Area Network, локальна обчислювальна мережа) — це група підмереж,
керування якими здійснює маршрутизатор. Структура мережі залежить від того, якого
типу публічну IP-адресу надає інтернет-провайдер. Дана сторінка дозволяє
налаштувати параметри локальної мережі, що з’єднується з портами LAN точки
доступу.

IP Address (IP-адреса): IP-адреси, що використовуються інтерфейсом локальної
мережі LAN (включно з бездротовою локальною мережею, або WLAN), з’єднаним із
внутрішньою мережею. Ця IP-адреса використовуватиметься для маршрутизації
у внутрішній мережі (власне, вона буде IP-адресою шлюзу для всіх пристроїв
у внутрішній мережі).
DHCP: вимкнення або увімкнення DHCP-сервера.
DNS: система імен доменів (Domain Name System, DNS) — це наче «телефонна книга»
Інтернету, що служить для співставлення доменних імен з IP-адресами. Ці поля
визначають IP-адреси серверів, куди цей маршрутизатор спрямовує DNS-запити.
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4.6.3 Сторінка RADVD for IPv6 (RADVD для IPv6)
На даній сторінці користувач може самостійно увімкнути чи вимкнути дану функцію.
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4.6.4 Сторінка IPv6 tunnel to IPv4 (Тунель IPv6 в IPv4)
На даній сторінці користувач може увімкнути тунелювання в IPv4 з IPv6. Для
збереження потрібно натиснути Save (Зберегти).

4.7 Розділ Wireless 5GHZ (Wi-Fi мережа 5 GHz)

4.7.1 Сторінка Basic Settings (Базові налаштування)
На даній сторінці користувач може налаштувати параметри для клієнтів бездротової
мережі, що можуть з’єднуватися з даною точкою доступу. Оскільки налаштування
бездротової мережі було вже розглянуто на прикладі сторінки Easy Setup (Просте
налаштування), у даному розділі увагу буде приділено шифруванню.

Encryption (Шифрування): даний маршрутизатор підтримує такі алгоритми
шифрування: WEP, WPA, WPA2, WPA-Mixed. За замовчанням шифрування вимкнене.
Для створення захищеної мережі необхідно вибрати один із варіантів відповідно до
бажаної політики безпеки точки доступу.
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1) WEP
Алгоритм WEP (Wired Equivalent Privacy) базується на стандарті IEEE 802.11
і використовує алгоритм шифрування RC4. Увімкнення WEP дозволяє посилити
захищеність мережі завдяки шифруванню даних, що передаються бездротовою
мережею. WEP є найстарішим алгоритмом безпеки, і на сьогодні існує кілька програм,
здатних розшифрувати ключ WEP менш ніж за 10 хвилин.

Key Length (Довжина ключа): 64 або 128 біт, за замовчанням — 64 біт.
64-bit — для встановлення 64-бітного ключа WEP, це 5 символів ASCII, таких як
«12345», або 10 шістнадцяткових цифр, яким передує символ «0x», наприклад
«0x414234445».
128-bit — для встановлення 128-бітного ключа WEP, це 13 символів ASCII, таких як
«ABCDEFGHIJKLM», або 26 шістнадцяткових цифр, яким передує символ «0x»,
наприклад «0x4142434445464748494A4B4C4D».
Key Format (Формат ключа): при виборі довжини 64 біт доступні два формати ключа:
ASCII (5 символів) і Hex (10 символів). При виборі 128 біт формат ключа має бути ASCII
(13 символів) або Hex (26 символів).
Encryption Key (Ключ шифрування): при встановленні цього параметра необхідно
мати на увазі параметр Key Length (Довжина ключа).
2) Параметр 802.1x Authentication (Автентифікація за стандартом 802.1x)
Алгоритм WPA (Wi-Fi Protected Access) поділяється на дві категорії: WPA/PSK
і WPA/802.1x. При виборі автентифікації 802.1x необхідно ввести IP-адресу і порт
сервера RADIUS і пароль для нього, для того щоб отримувати ключ шифрування
динамічно від сервера RADIUS.
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RADIUS Server IP Address (IP-адреса сервера RADIUS): ввести в це поле IP-адресу
сервера RADIUS.
RADIUS Server Port (Порт сервера RADIUS): номер UDP-порту, що використовується
сервером RADIUS для автентифікації повідомлень, що пересилаються між ним
і маршрутизатором.
RADIUS Server Password (Пароль сервера RADIUS): ввести в це поле пароль для
доступу до сервера.
RADIUS: служба віддаленої автентифікації користувачів (Remote Authentication
Dial-In User Service, RADIUS) є клієнт-серверним протоколом безпеки, що
підтримує автентифікацію, авторизацію та облік (authentication, authorization and
accounting, AAA), що широко використовуються інтернет-провайдерами. Це
найбільш поширений метод автентифікації та авторизації мережевих віддалених
користувачів і користувачів тунелів.
3) WPA/WPA2
Алгоритм Wi-Fi Protected Access (WPA) є найбільш домінуючим механізмом захисту
в галузі. Він поділяється на дві категорії: WPA-Personal, що також називається WPA PreShare Key (тобто з попередньо наданим ключем) (WPA/PSK), і WPA-Enterprise, що
також називається WPA/802.1x. WPA2 означає Wi-Fi Protected Access 2 (захищений
доступ по Wi-Fi) і є наразі найбільш надійним методом захисту бездротових мереж;
окрім того, він необхідний для роботи точки доступу в стандарті 802.11n.
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, протокол обмеженої в часі цілісності ключа)
є одним із методів шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
AES (Advanced Encryption Standard, вдосконалений стандарт шифрування) є ще одним
методом шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
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Pre-Shared Key Format/Pre-Shared Key (Формат попередньо наданого ключа /
попередньо наданий ключ): заздалегідь встановлений ключ, що застосовується для
шифрування під час передачі даних. Він може мати один із двох форматів: Passphrase
(Пароль) і Hex (64 characters) (64 шістнадцяткові символи). Необхідно ввести пароль,
що буде попередньо наданим ключем, — це або символи ASCII у кількості від 8 до 63,
наприклад «012345678», або 64 шістнадцяткові цифри, яким передує символ «0x»,
наприклад «0x321253abcde…».
4) WPA Mixed
Даний варіант дозволяє одночасно використовувати обидва алгоритми WPA і WPA2.
Це забезпечить найкращу захищеність бездротової мережі маршрутизатора.

Примітка: оскільки алгоритм WEP виявився вразливим, для найкращої захищеності
з’єднання слід використовувати WPA2. Механізм безпеки обирається залежно від потреб.
Який би алгоритм безпеки не було обрано, це в будь-якому разі посилить захист даних, що
передаються бездротовою мережею, і приватність самої мережі.
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4.7.2 Сторінка Multiple AP1 (Захист мережі Wi-Fi 1)
На даній сторінці налаштовується шифрування бездротового з’єднання для захисту
бездротової мережі від несанкціонованого доступу.

Encryption (Шифрування): даний маршрутизатор підтримує такі алгоритми
шифрування: WEP, WPA, WPA2, WPA-Mixed. Необхідно вибрати один із варіантів
відповідно до бажаної політики безпеки точки доступу.

1) WEP
Алгоритм WEP (Wired Equivalent Privacy) базується на стандарті IEEE 802.11
і використовує алгоритм шифрування RC4. Увімкнення WEP дозволяє посилити
захищеність мережі завдяки шифруванню даних, що передаються бездротовою
мережею. WEP є найстарішим алгоритмом безпеки, і на сьогодні існує кілька програм,
здатних розшифрувати ключ WEP менш ніж за 10 хвилин.
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Key Length (Довжина ключа): 64 або 128 біт, за замовчанням — 64 біт.
64-bit — для встановлення 64-бітного ключа WEP, це 5 символів ASCII, наприклад
«12345», або 10 шістнадцяткових цифр, яким передує символ «0x», наприклад
«0x414234445».
128-bit — для встановлення 128-бітного ключа WEP, це 13 символів ASCII,
наприклад «ABCDEFGHIJKLM», або 26 шістнадцяткових цифр, яким передує символ
«0x», наприклад «0x4142434445464748494A4B4C4D».
Key Format (Формат ключа): при виборі довжини 64 біт доступні два формати ключа:
ASCII (5 символів) і Hex (10 символів). При виборі 128 біт формат ключа має бути ASCII
(13 символів) або Hex (26 символів).
Encryption Key (Ключ шифрування): при встановленні цього параметра необхідно
мати на увазі параметр Key Length (Довжина ключа).
2) WPA/WPA2
Алгоритм Wi-Fi Protected Access (WPA) є найбільш домінуючим механізмом захисту в
галузі.
Він поділяється на дві категорії: WPA-Personal і WPA-Enterprise, що наразі є найбільш
надійними методами захисту бездротових мереж; окрім того, вони необхідні для роботи
точки доступу в стандарті 802.11n.
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, протокол обмеженої в часі цілісності ключа) є
одним із методів шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
AES (Advanced Encryption Standard, вдосконалений стандарт шифрування) є ще одним
методом шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
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Pre-Shared Key Format/Pre-Shared Key (Формат попередньо наданого ключа /
попередньо наданий ключ): заздалегідь встановлений ключ, що застосовується для
шифрування під час передачі даних. Він може мати один із двох форматів: Passphrase
(Пароль) і Hex (64 characters) (64 шістнадцяткові символи). Необхідно ввести пароль,
що буде попередньо наданим ключем, — це або символи ASCII в кількості від 8 до 63,
наприклад «012345678», або 64 шістнадцяткові цифри, яким передує символ «0x»,
наприклад «0x321253abcde…».
3) WPA Mixed
Даний варіант дозволяє одночасно використовувати обидва алгоритми WPA і WPA2.
Це забезпечить найкращу захищеність бездротової мережі маршрутизатора.
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4.7.3 Розділ Multiple AP2 (Захист мережі Wi-Fi 2)
На даній сторінці налаштовується шифрування бездротового з’єднання для захисту
бездротової мережі від несанкціонованого доступу.

Encryption (Шифрування): даний маршрутизатор підтримує такі алгоритми
шифрування: WEP, WPA, WPA2, WPA-Mixed. Необхідно вибрати один із варіантів
відповідно до бажаної політики безпеки точки доступу.

1) WEP
Алгоритм WEP (Wired Equivalent Privacy) базується на стандарті IEEE 802.11 і
використовує алгоритм шифрування RC4. Увімкнення WEP дозволяє посилити
захищеність мережі завдяки шифруванню даних, що передаються бездротовою
мережею. WEP є найстарішим алгоритмом безпеки, і на сьогодні існує кілька програм,
здатних розшифрувати ключ WEP менш ніж за 10 хвилин.

35

Key Length (Довжина ключа): 64 або 128 біт, за замовчанням — 64 біт.
64-bit — для встановлення 64-бітного ключа WEP, це 5 символів ASCII, наприклад
«12345», або 10 шістнадцяткових цифр, яким передує символ «0x», наприклад
«0x414234445».
128-bit — для встановлення 128-бітного ключа WEP, це 13 символів ASCII,
наприклад «ABCDEFGHIJKLM», або 26 шістнадцяткових цифр, яким передує символ
«0x», наприклад, «0x4142434445464748494A4B4C4D».
Key Format (Формат ключа): при виборі довжини 64 біт доступні два формати ключа:
ASCII (5 символів) і Hex (10 символів). При виборі 128 біт формат ключа має бути ASCII
(13 символів) або Hex (26 символів).
Encryption Key (Ключ шифрування): при встановленні цього параметра необхідно
мати на увазі параметр Key Length (Довжина ключа).
2) WPA/WPA2
Алгоритм Wi-Fi Protected Access (WPA) є найбільш домінуючим механізмом захисту в
галузі.
Він поділяється на дві категорії: WPA-Personal і WPA-Enterprise, що наразі є найбільш
надійними методами захисту бездротових мереж; окрім того, вони необхідні для роботи
точки доступу в стандарті 802.11n.
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, протокол обмеженої в часі цілісності ключа) є
одним із методів шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
AES (Advanced Encryption Standard, вдосконалений стандарт шифрування) є ще одним
методом шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.

Pre-Shared Key Format/Pre-Shared Key (Формат попередньо наданого ключа /
попередньо наданий ключ): заздалегідь встановлений ключ, що застосовується для
шифрування під час передачі даних. Він може мати один із двох форматів: Passphrase
(Пароль) і Hex (64 characters) (64 шістнадцяткові символи). Необхідно ввести пароль,
що буде попередньо наданим ключем, — це або символи ASCII в кількості від 8 до 63,
наприклад «012345678», або 64 шістнадцяткові цифри, яким передує символ «0x»,
наприклад «0x321253abcde…».
3) WPA Mixed
Даний варіант дозволяє одночасно використовувати обидва алгоритми WPA і WPA2.
Це забезпечить найкращу захищеність бездротової мережі маршрутизатора.
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Примітка: оскільки алгоритм WEP виявився вразливим, для найкращої захищеності
з’єднання слід використовувати WPA2. Механізм безпеки обирається залежно від потреб.
Який би алгоритм безпеки не було обрано, це в будь-якому разі посилить захист даних, що
передаються бездротовою мережею, і приватність самої мережі.
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4.7.4 Сторінка Advanced Settings (Розширені налаштування)
На даній сторінці користувач може налаштувати параметри клієнтів бездротової
локальної мережі, що можуть з’єднуватися з даною точкою доступу. Деякі
налаштування не слід змінювати, якщо нема розуміння того, до яких змін у роботі точки
доступу це призведе.

Band (Діапазон): даний параметр дозволяє обрати стандарт радіозв’язку, у якому
маршрутизатор працюватиме. Стандарти 802.11b і 802.11g є застарілими режимами в
діапазоні 2,4 ГГц, тоді як 802.11n є актуальним стандартом, в основі якого лежить
мультиплексування з ортогональним частотним розділенням (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing, OFDM).
Channel Width (Ширина каналу): спектральна ширина радіоканалу. Спектральні
ширини бездротового каналу, що підтримуються:
20 МГц є стандартною спектральною шириною каналу.
40 МГц — канал із розширеним спектром.
Channel Number (Номер каналу): даний параметр дозволяє обрати номер каналу.
Broadcast SSID (Широкомовлення SSID): увімкнення або вимкнення широкомовлення
SSID (ідентифікатора) точки доступу.
WMM: надання пріоритету аудіо-, відео- і голосовому трафіку.
Fragment Threshold (Поріг фрагмента): задання максимального об’єму пакета, при
перевищенні якого дані поділятимуться на кілька пакетів. Значення може бути задане
в діапазоні 256–2346 байт. Встановлення надто низького порога фрагмента може
негативно позначитись на швидкості роботи мережі. Застосування фрагментації може
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покращити надійність передачі кадрів даних. При надсиланні менших кадрів їх колізії
стають набагато менш вірогідними. Втім, при зниженні порога фрагмента закономірно
знижується пропускна здатність мережі. Рекомендується не змінювати поріг фрагмента
або змінювати його в якомога меншій мірі; оптимальним для більшості бездротових
мереж є значення за замовчанням 2346 байт.
RTS Threshold (Поріг очікування запиту на пересилку): визначає розмір пакета, що
передається, і служить для керування потоком даних за допомогою точки доступу.
Діапазон значень — 0–2347 байт. Значення за замовчанням — 2347 байт, що свідчить
про те, що RTS вимкнено.
Beacon Interval (Сигнальний інтервал): за замовчанням встановлено 100 мс.
Збільшення сигнального інтервалу підвищує швидкість бездротової передачі пристрою
і сприяє енергозбереженню клієнтів. Якщо значення встановлене менше 100 мс, це
прискорить під’єднання бездротового клієнта.
Preamble Type (Тип преамбули): даний параметр служить для визначення довжини
поля синхронізації пакета 802.11. У сучасних бездротових мережах здебільшого
використовується коротка преамбула з полем синхронізації довжиною 56 біт замість
довгої на 128 біт. Втім, деякі застарілі бездротові пристрої стандарту 11b підтримують
лише довгу преамбулу. За замовчанням вибрана довга (Long) преамбула.
IAPP: протокол обміну службовою інформацією для передачі даних між точками
доступу (Inter-Access Point Protocol) був розроблений для сприяння унікальному
об’єднанню розширеного набору послуг (Extended Service Set, ESS) і для безпечного
обміну контекстом безпеки станції між існуючими точками доступу та новими точками
доступу під час періоду передачі. За замовчанням ця функція увімкнена.
Protection (Захист): за замовчанням ця функція вимкнена.
Aggregation (Агрегація кадрів): частина стандарту 802.11n. Дозволяє пересилати
кілька кадрів під час одного сеансу доступу до середовища завдяки їх комбінуванню в
один більший кадр. Менші кадри зі спільними фізичними джерелом і призначенням та
класом трафіку (тобто QoS) пакуються в один великий кадр з єдиною MAC-адресою в
заголовку. За замовчанням ця функція увімкнена.
Short GI (Короткий GI): короткий захисний інтервал (Guide Interval). Цей параметр
допомагає уникнути затримок і відбивання сигналу під час передачі даних, чутливих до
затримок.
WLAN Partition (Поділ бездротової мережі): поділ бездротової мережі на кілька частин.
20/40MHz Coexist (20/40 МГц одночасно): увімкнення цієї функції дозволить пристроям
автоматично вибирати швидший канал. За замовчанням ця функція вимкнена.
RF Output Power (Випромінювана потужність): встановлення вихідної потужності
передавача маршрутизатора. Значення за замовчанням — 100 %. При такому значенні
пристрій працює найкраще.

4.7.5 Сторінка WDS Settings (Налаштування WDS)
WDS означає Wireless Distribution System — система розподілення бездротової мережі.
Це протокол для бездротового з’єднання двох точок доступу. Зазвичай ця технологія
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використовується для:
1. створення бездротового мосту між двома локальними мережами;
2. розширення покриття бездротової локальної мережі.
Для цього необхідно перевести точки доступу на спільний канал, задати в таблиці
MAC-адреси інших точок, з якими необхідно встановити з’єднання, і увімкнути функцію
WDS.

WDS On/Off (Увімкнення/вимкнення WDS): за замовчанням увімкнути WDS
неможливо.
MAC Address (MAC-адреса): MAC-адреса іншої точки доступу, з’єднання з якою
необхідно встановити.
Comment (Примітка): опис причини, що обумовлює необхідність зв’язку з іншими
точками доступу.
Кнопка Set Security дозволяє налаштувати шифрування WDS-з’єднання. Див. опис
налаштування безпеки бездротової мережі.

4.7.6 Сторінка Access Control (Керування доступом)

За замовчанням режим керування доступом до бездротової мережі вимкнено.
Список керування доступом (Access Control List) може бути налаштований двома
способами:
1. Якщо вибрати Allow Listed (Дозволити за списком) і ввести MAC-адресу
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бездротового клієнта, вказаній адресі під’єднання до точки доступу буде дозволене,
тоді як решті клієнтів — заборонене.
2. Якщо вибрати Deny Listed (Заборонити за списком) і ввести MAC-адресу
бездротового клієнта, вказаній адресі під’єднання до точки доступу буде
заборонено, тоді як решті клієнтів — дозволено.
MAC Address (MAC-адреса): MAC-адреса бездротового пристрою, доступ для якого
потрібно дозволити або заборонити.
Comment (Примітка): опис причини, що обумовлює необхідність дозволу або заборони
доступу для пристрою з даною MAC-адресою.
Для того щоб налаштування запрацювали, необхідно натиснути Apply Changes
(Застосувати зміни).
Current Access Control List (Поточний список керування доступом): у даному списку
перелічені всі налаштовані правила керування доступом. Користувач може видалити
деякі з них чи їх всі за допомогою кнопок Delete Selected (Видалити обрані) або Delete
All (Видалити всі).

4.7.7 Сторінка WPS Settings (Налаштування WPS)
Функція WPS (Wi-Fi Protected Setup, захищене налаштування Wi-Fi) надає простий
спосіб встановлення мережевого з’єднання між бездротовою станцією та бездротовою
точкою доступу з шифруванням WPA або WPA2.

Self-PIN Number (PIN пристрою): відображення номеру PIN даного пристрою.
Push Button Configuration (Налаштування кнопки): натиснути кнопку Start PBC
(Здійснити натискання кнопки) для виклику процедури WPS-з’єднання з імітацією
натискання кнопки WPS. Маршрутизатор чекатиме на WPS-запити від бездротових
клієнтів упродовж приблизно двох хвилин. Під час процедури WPS-з’єднання на
маршрутизаторі швидко блимає світлодіодний індикатор WPS. Він повернеться в
нормальний стан за дві хвилини. (WPS-з’єднання має бути встановлене впродовж цих
двох хвилин.)
STOP WSC (Припинити WSC): кнопка для припинення роботи протоколу WSC (Wi-Fi
Simple Configuration, те саме, що і WPS).
Client PIN Number (PIN клієнта): необхідно ввести PIN-код, зазначений на
бездротовому клієнті, який необхідно під’єднати, і натиснути кнопку Start PIN
(Встановити з’єднання за PIN). Під час процедури WPS-з’єднання на маршрутизаторі
швидко блимає світлодіодний індикатор WPS. Він повернеться в нормальний стан за
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дві хвилини. (WPS-з’єднання має бути встановлене впродовж цих двох хвилин.)
Current Key Info (Інформація про поточні ключі): якщо функції безпеки (шифрування)
бездротової мережі маршрутизатора налаштовані належним чином, у даному списку
наводитиметься інформація про шифрування.

4.7.8 Сторінка Wireless Schedule (Розклад роботи бездротової
точки доступу)
Розклад роботи бездротової точки доступу дозволяє налаштувати періоди, коли Wi-Fi
увімкнено. Це стане в нагоді користувачам, що користуються мережею Інтернет часто.
Перед налаштуванням розкладу необхідно увімкнути функцію NTP на сторінці Time
Zone Setting (Налаштування часового поясу).
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4.8 Розділ Wireless 2.4GHZ (Wi-Fi мережа 2,4 GHz)

4.8.1 Сторінка Basic Settings (Базові налаштування)
На даній сторінці користувач може налаштувати параметри клієнтів бездротової
локальної мережі, що можуть з’єднуватися з даною точкою доступу. Оскільки
налаштування бездротової мережі було вже розглянуто на прикладі сторінки Easy
Setup (Просте налаштування), у даному розділі увагу буде приділено шифруванню,
функції WMM і швидкості передачі даних.

Encryption (Шифрування): даний маршрутизатор підтримує такі алгоритми
шифрування: WEP, WPA, WPA2, WPA-Mixed; крім того, воно може бути вимкнене
(варіант Disabled). За замовчанням воно вимкнене. Для створення захищеної мережі
необхідно вибрати один із варіантів відповідно до бажаної політики безпеки точки
доступу.
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1) WEP
Алгоритм WEP (Wired Equivalent Privacy) базується на стандарті IEEE 802.11 і
використовує алгоритм шифрування RC4. Увімкнення WEP дозволяє посилити
захищеність мережі завдяки шифруванню даних, що передаються бездротовою
мережею. WEP є найстарішим алгоритмом безпеки, і на сьогодні існує кілька програм,
здатних розшифрувати ключ WEP менш ніж за 10 хвилин.

Key Length (Довжина ключа): 64 або 128 біт, за замовчанням — 64 біт.
64-bit — для встановлення 64-бітного ключа WEP, це 5 символів ASCII, наприклад
«12345», або 10 шістнадцяткових цифр, яким передує символ «0x», наприклад
«0x414234445».
128-bit — для встановлення 128-бітного ключа WEP, це 13 символів ASCII,
наприклад «ABCDEFGHIJKLM», або 26 шістнадцяткових цифр, яким передує символ
«0x», наприклад «0x4142434445464748494A4B4C4D».
Key Format (Формат ключа): при виборі довжини 64 біт доступні два формати ключа:
ASCII (5 символів) і Hex (10 символів). При виборі 128 біт формат ключа має бути ASCII
(13 символів) або Hex (26 символів).
Encryption Key (Ключ шифрування): при встановленні цього параметра необхідно
мати на увазі параметр Key Length (Довжина ключа).
2) Параметр 802.1x Authentication (Автентифікація за стандартом 802.1x)
Алгоритм WPA (Wi-Fi Protected Access) поділяється на дві категорії: WPA/PSK і
WPA/802.1x. При виборі автентифікації 802.1x необхідно ввести IP-адресу і порт
сервера RADIUS і пароль для нього, для того щоб отримувати ключ шифрування
динамічно від сервера RADIUS.
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RADIUS Server IP Address (IP-адреса сервера RADIUS): ввести в це поле IP-адресу
сервера RADIUS.
RADIUS Server Port (Порт сервера RADIUS): номер UDP-порту, що використовується
сервером RADIUS для автентифікації повідомлень, що пересилаються між ним і
маршрутизатором.
RADIUS Server Password (Пароль сервера RADIUS): ввести в це поле пароль для
доступу до сервера.
RADIUS: служба віддаленої автентифікації користувачів (Remote Authentication
Dial-In User Service, RADIUS) є клієнт-серверним протоколом безпеки, що
підтримує автентифікацію, авторизацію та облік (authentication, authorization and
accounting, AAA), що широко використовуються інтернет-провайдерами. Це
найбільш поширений метод автентифікації та авторизації мережевих віддалених
користувачів і користувачів тунелів.
3) WPA/WPA2
Алгоритм Wi-Fi Protected Access (WPA) є найбільш домінуючим механізмом захисту в
галузі. Він поділяється на дві категорії: WPA-Personal, що також називається WPA PreShare Key (тобто з попередньо наданим ключем) (WPA/PSK), і WPA-Enterprise, що
також називається WPA/802.1x. WPA2 означає Wi-Fi Protected Access 2 (захищений
доступ по Wi-Fi) і є наразі найбільш надійним методом захисту бездротових мереж;
окрім того, він необхідний для роботи точки доступу в стандарті 802.11n.
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, протокол обмеженої в часі цілісності ключа) є
одним із методів шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
AES (Advanced Encryption Standard, вдосконалений стандарт шифрування) є ще одним
методом шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
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Pre-Shared Key Format/Pre-Shared Key (Формат попередньо наданого ключа /
попередньо наданий ключ): заздалегідь встановлений ключ, що застосовується для
шифрування під час передачі даних. Він може мати один із двох форматів: Passphrase
(Пароль) і Hex (64 characters) (64 шістнадцяткові символи). Необхідно ввести пароль,
що буде попередньо наданим ключем, — це або символи ASCII в кількості від 8 до 63,
наприклад «012345678», або 64 шістнадцяткові цифри, яким передує символ «0x»,
наприклад «0x321253abcde…».
4) WPA Mixed
Даний варіант дозволяє одночасно використовувати обидва алгоритми WPA і WPA2.
Це забезпечить найкращу захищеність бездротової мережі маршрутизатора.

Примітка: оскільки алгоритм WEP виявився вразливим, для найкращої захищеності
з’єднання слід використовувати WPA2. Механізм безпеки обирається залежно від потреб.
Який би алгоритм безпеки не було обрано, це в будь-якому разі посилить захист даних, що
передаються бездротовою мережею, і приватність самої мережі.
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4.8.2 Розділ Multiple AP1 (Захист мережі Wi-Fi 1)
На даній сторінці налаштовується шифрування додаткової гостьової мережі для
захисту від несанкціонованого доступу.

Encryption (Шифрування): даний маршрутизатор підтримує такі алгоритми
шифрування: WEP, WPA, WPA2, WPA-Mixed. Необхідно вибрати один із варіантів
відповідно до бажаної політики безпеки точки доступу.

1) WEP
Алгоритм WEP (Wired Equivalent Privacy) базується на стандарті IEEE 802.11 і
використовує алгоритм шифрування RC4. Увімкнення WEP дозволяє посилити
захищеність мережі завдяки шифруванню даних, що передаються бездротовою
мережею. WEP є найстарішим алгоритмом безпеки, і на сьогодні існує кілька програм,
здатних розшифрувати ключ WEP менш ніж за 10 хвилин.

Key Length (Довжина ключа): 64 або 128 біт, за замовчанням — 64 біт.
64-bit — для встановлення 64-бітного ключа WEP, це 5 символів ASCII, наприклад
«12345», або 10 шістнадцяткових цифр, яким передує символ «0x», наприклад
«0x414234445».
128-bit — для встановлення 128-бітного ключа WEP, це 13 символів ASCII,
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наприклад «ABCDEFGHIJKLM», або 26 шістнадцяткових цифр, яким передує символ
«0x», наприклад «0x4142434445464748494A4B4C4D».
Key Format (Формат ключа): при виборі довжини 64 біт доступні два формати ключа:
ASCII (5 символів) і Hex (10 символів). При виборі 128 біт формат ключа має бути ASCII
(13 символів) або Hex (26 символів).
Encryption Key (Ключ шифрування): при встановленні цього параметра необхідно
мати на увазі параметр Key Length (Довжина ключа).
2) WPA/WPA2
Алгоритм Wi-Fi Protected Access (WPA) є найбільш домінуючим механізмом захисту в
галузі.
Він поділяється на дві категорії: WPA-Personal і WPA-Enterprise, що наразі є найбільш
надійними методами захисту бездротових мереж; окрім того, вони необхідні для роботи
точки доступу в стандарті 802.11n.
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, протокол обмеженої в часі цілісності ключа) є
одним із методів шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
AES (Advanced Encryption Standard, вдосконалений стандарт шифрування) є ще одним
методом шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.

Pre-Shared Key Format/Pre-Shared Key (Формат попередньо наданого ключа /
попередньо наданий ключ): заздалегідь встановлений ключ, що застосовується для
шифрування під час передачі даних. Він може мати один із двох форматів: Passphrase
(Пароль) і Hex (64 characters) (64 шістнадцяткові символи). Необхідно ввести пароль,
що буде попередньо наданим ключем, — це або символи ASCII в кількості від 8 до 63,
наприклад «012345678», або 64 шістнадцяткові цифри, яким передує символ «0x»,
наприклад «0x321253abcde…».
3) WPA Mixed
Даний варіант дозволяє одночасно використовувати обидва алгоритми WPA і WPA2.
Це забезпечить найкращу захищеність бездротової мережі маршрутизатора.
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Примітка: оскільки алгоритм WEP виявився вразливим, для найкращої захищеності
з’єднання слід використовувати WPA2. Механізм безпеки обирається залежно від потреб.
Який би алгоритм безпеки не було обрано, це в будь-якому разі посилить захист даних, що
передаються бездротовою мережею, і приватність самої мережі.

4.8.3 Розділ Multiple AP2 (Захист мережі Wi-Fi 2)
На даній сторінці налаштовується шифрування додаткової гостьової мережі для
захисту від несанкціонованого доступу.

Encryption (Шифрування): даний маршрутизатор підтримує такі алгоритми
шифрування: WEP, WPA, WPA2, WPA-Mixed. Необхідно вибрати один із варіантів
відповідно до бажаної політики безпеки точки доступу.

1) WEP
Алгоритм WEP (Wired Equivalent Privacy) базується на стандарті IEEE 802.11 і
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використовує алгоритм шифрування RC4. Увімкнення WEP дозволяє посилити
захищеність мережі завдяки шифруванню даних, що передаються бездротовою
мережею. WEP є найстарішим алгоритмом безпеки, і на сьогодні існує кілька програм,
здатних розшифрувати ключ WEP менш ніж за 10 хвилин.

Key Length (Довжина ключа): 64 або 128 біт, за замовчанням — 64 біт.
64-bit — для встановлення 64-бітного ключа WEP, це 5 символів ASCII, наприклад
«12345», або 10 шістнадцяткових цифр, яким передує символ «0x», наприклад
«0x414234445».
128-bit — для встановлення 128-бітного ключа WEP, це 13 символів ASCII,
наприклад «ABCDEFGHIJKLM», або 26 шістнадцяткових цифр, яким передує
символ «0x», наприклад «0x4142434445464748494A4B4C4D».
Key Format (Формат ключа): при виборі довжини 64 біт доступні два формати ключа:
ASCII (5 символів) і Hex (10 символів). При виборі 128 біт формат ключа має бути ASCII
(13 символів) або Hex (26 символів).
Encryption Key (Ключ шифрування): при встановленні цього параметра необхідно
мати на увазі параметр Key Length (Довжина ключа).
2) WPA/WPA2
Алгоритм Wi-Fi Protected Access (WPA) є найбільш домінуючим механізмом захисту в
галузі.
Він поділяється на дві категорії: WPA-Personal і WPA-Enterprise, що наразі є найбільш
надійними методами захисту бездротових мереж; окрім того, вони необхідні для роботи
точки доступу в стандарті 802.11n.
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, протокол обмеженої в часі цілісності ключа) є
одним із методів шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
AES (Advanced Encryption Standard, вдосконалений стандарт шифрування) є ще одним
методом шифрування даних, що підтримується алгоритмом WPA.
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Pre-Shared Key Format/Pre-Shared Key (Формат попередньо наданого ключа /
попередньо наданий ключ): заздалегідь встановлений ключ, що застосовується для
шифрування під час передачі даних. Він може мати один із двох форматів: Passphrase
(Пароль) і Hex (64 characters) (64 шістнадцяткові символи). Необхідно ввести пароль,
що буде попередньо наданим ключем, — це або символи ASCII в кількості від 8 до 63,
наприклад «012345678», або 64 шістнадцяткові цифри, яким передує символ «0x»,
наприклад «0x321253abcde…».

3) WPA Mixed
Даний варіант дозволяє одночасно використовувати обидва алгоритми WPA і WPA2.
Це забезпечить найкращу захищеність бездротової мережі маршрутизатора.

Примітка: оскільки алгоритм WEP виявився вразливим, для найкращої захищеності
з’єднання слід використовувати WPA2. Механізм безпеки обирається залежно від потреб.
Який би алгоритм безпеки не було обрано, це в будь-якому разі посилить захист даних, що
передаються бездротовою мережею, і приватність самої мережі.

4.8.4 Сторінка Advanced Settings (Додаткові налаштування)
На даній сторінці користувач може налаштувати параметри клієнтів бездротової
локальної мережі, що можуть з’єднуватися з даною точкою доступу. Деякі
налаштування не слід змінювати, якщо нема розуміння того, до яких змін у роботі точки
доступу це призведе.
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Band (Діапазон): даний параметр дозволяє обрати стандарт радіозв’язку, у якому
маршрутизатор працюватиме. Стандарти 802.11b і 802.11g є застарілими режимами в
діапазоні 2,4 ГГц, тоді як 802.11n є актуальним стандартом, в основі якого лежить
мультиплексування з ортогональним частотним розділенням (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing, OFDM).
Channel Width (Ширина каналу): спектральна ширина радіоканалу. Спектральні
ширини бездротового каналу, що підтримуються:
20 МГц є стандартною спектральною шириною каналу.
40 МГц — канал із розширеним спектром.
Channel Number (Номер каналу): даний параметр дозволяє обрати номер каналу.
Broadcast SSID (Широкомовлення SSID): увімкнення або вимкнення широкомовлення
SSID (ідентифікатора) точки доступу.
WMM: надання пріоритету аудіо-, відео- і голосовому трафіку.
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Fragment Threshold (Поріг фрагмента): задання максимального об’єму пакета, при
перевищенні якого дані поділятимуться на кілька пакетів. Значення може бути задане
в діапазоні 256–2346 байт. Встановлення надто низького порога фрагмента може
негативно позначитись на швидкості роботи мережі. Застосування фрагментації може
покращити надійність передачі кадрів даних. При надсиланні менших кадрів їх колізії
стають набагато менш вірогідними. Втім, при зниженні порога фрагмента закономірно
знижується пропускна здатність мережі. Рекомендується не змінювати поріг фрагмента
або змінювати його в якомога меншій мірі; оптимальним для більшості бездротових
мереж є значення за замовчанням 2346 байт.
RTS Threshold (Поріг очікування запиту на пересилку): визначає розмір пакета, що
передається, і служить для керування потоком даних за допомогою точки доступу.
Діапазон значень — 0–2347 байт. Значення за замовчанням — 2347 байт, що свідчить
про те, що RTS вимкнено.
Beacon Interval (Сигнальний інтервал): за замовчанням встановлено 100 мс.
Збільшення сигнального інтервалу підвищує швидкість бездротової передачі пристрою
і сприяє енергозбереженню клієнтів. Якщо значення встановлене менше 100 мс, це
прискорить під’єднання бездротового клієнта.
Preamble Type (Тип преамбули): даний параметр служить для визначення довжини
поля синхронізації пакета 802.11. У сучасних бездротових мережах здебільшого
використовується коротка преамбула з полем синхронізації довжиною 56 біт замість
довгої на 128 біт. Втім, деякі застарілі бездротові пристрої стандарту 11b підтримують
лише довгу преамбулу. За замовчанням вибрана довга (Long) преамбула.
IAPP: протокол обміну службовою інформацією для передачі даних між точками
доступу (Inter-Access Point Protocol) був розроблений для сприяння унікальному
об’єднанню розширеного набору послуг (Extended Service Set, ESS) і для безпечного
обміну контекстом безпеки станції між існуючими точками доступу та новими точками
доступу під час періоду передачі. За замовчанням ця функція увімкнена.
Protection (Захист): за замовчанням ця функція вимкнена.
Aggregation (Агрегація кадрів): частина стандарту 802.11n. Дозволяє пересилати
кілька кадрів під час одного сеансу доступу до середовища завдяки їх комбінуванню в
один більший кадр. Менші кадри зі спільними фізичними джерелом і призначенням та
класом трафіку (тобто QoS) пакуються в один великий кадр з єдиною MAC-адресою в
заголовку. За замовчанням ця функція ввімкнена.
Short GI (Короткий GI): короткий захисний інтервал (Guide Interval). Цей параметр
допомагає уникнути затримок і відбивання сигналу під час передачі даних, чутливих до
затримок.
WLAN Partition (Поділ бездротової мережі): поділ бездротової мережі на кілька частин.
20/40MHz Coexist (20/40 МГц одночасно): увімкнення цієї функції дозволить пристроям
автоматично вибирати швидший канал. За замовчанням ця функція вимкнена.
RF Output Power (Випромінювана потужність): встановлення вихідної потужності
передавача маршрутизатора. Значення за замовчанням — 100 %. При такому значенні
пристрій працює найкраще.
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4.8.5 Сторінка WDS Settings (Налаштування WDS)
WDS означає Wireless Distribution System — система розподілення бездротової мережі.
Це протокол для бездротового з’єднання двох точок доступу. Зазвичай ця технологія
використовується для:
1. створення бездротового мосту між двома локальними мережами;
2. розширення покриття бездротової локальної мережі.
Для цього необхідно перевести точки доступу на спільний канал, задати в таблиці
MAC-адреси інших точок, з якими необхідно встановити з’єднання, і увімкнути функцію
WDS.

.
WDS On/Off (Увімкнення/вимкнення WDS): за замовчанням ви не можете активувати
чекбокс, щоб увімкнути WDS.
MAC Address (MAC-адреса): MAC-адреса іншої точки доступу, з’єднання з якою
необхідно встановити.
Comment (Примітка): опис причини, що обумовлює необхідність зв’язку з іншими
точками доступу.
Кнопка Set Security дозволяє налаштувати шифрування WDS-з’єднання. Див. опис
налаштування безпеки бездротової мережі.

4.8.6 Сторінка Access Control (Керування доступом)

54

За замовчанням режим керування доступом до бездротової мережі вимкнено.
Список керування доступом (Access Control List) може бути налаштований двома
способами:
1. Якщо вибрати Allow Listed (Дозволити за списком) і ввести MAC-адресу
бездротового клієнта, вказаній адресі під’єднання до точки доступу буде дозволене,
тоді як решті клієнтів — заборонене.
2. Якщо вибрати Deny Listed (Заборонити за списком) і ввести MAC-адресу
бездротового клієнта, вказаній адресі під’єднання до точки доступу буде заборонене,
тоді як решті клієнтів — дозволене.
MAC Address (MAC-адреса): MAC-адреса бездротового пристрою, доступ для якого
потрібно дозволити або заборонити.
Comment (Примітка): опис причини, що обумовлює необхідність дозволу або заборони
доступу для пристрою з даною MAC-адресою.
Для того щоб налаштування запрацювали, необхідно натиснути Apply Changes
(Застосувати зміни).
Current Access Control List (Поточний список керування доступом): у даному списку
перелічені всі налаштовані правила керування доступом. Користувач може видалити
деякі з них чи їх всі за допомогою кнопок Delete Selected (Видалити обрані) або Delete
All (Видалити всі).

4.8.7 Сторінка WPS Settings (Налаштування WPS)
Функція WPS (Wi-Fi Protected Setup, захищене налаштування Wi-Fi) надає простий
спосіб встановлення мережевого з’єднання між бездротовою станцією та бездротовою
точкою доступу з шифруванням WPA або WPA2.

Self-PIN Number (PIN пристрою): відображення номеру PIN даного пристрою.
Push Button Configuration (Налаштування кнопки): натиснути кнопку Start PBC для
виклику процедури WPS-з’єднання з імітацією натискання кнопки WPS.
Маршрутизатор чекатиме на WPS-запити від бездротових клієнтів упродовж приблизно
двох хвилин. Під час процедури WPS-з’єднання на маршрутизаторі швидко блимає
світлодіодний індикатор WPS. Він повернеться в нормальний стан за дві хвилини.
(WPS-з’єднання має бути встановлене впродовж цих двох хвилин.)
STOP WSC (Припинити WSC): кнопка для припинення роботи протоколу WSC (Wi-Fi
Simple Configuration, те саме, що і WPS).
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Client PIN Number (PIN клієнта): необхідно ввести PIN-код, зазначений на
бездротовому клієнті, який необхідно під’єднати, і натиснути кнопку Start PIN
(Встановити з’єднання за PIN). Під час процедури WPS-з’єднання на маршрутизаторі
швидко блимає світлодіодний індикатор WPS. Він повернеться у нормальний стан за
дві хвилини. (WPS-з’єднання має бути встановлене впродовж цих двох хвилин.)
Current Key Info (Інформація про поточні ключі): якщо функції безпеки (шифрування)
бездротової мережі маршрутизатора налаштовані належним чином, у даному списку
наводитиметься інформація про шифрування.

4.8.8 Сторінка Wireless Schedule (Розклад роботи мережі Wi-Fi)
Розклад роботи бездротової точки доступу дозволяє налаштувати періоди, коли Wi-Fi
увімкнено. Це стане в нагоді користувачам, що користуються мережею Інтернет часто.
Перед налаштуванням розкладу необхідно увімкнути функцію NTP на сторінці Time
Zone Setting (Налаштування часового поясу).

4.9 Розділ Firewall (Брандмауер)
Брандмауер даного маршрутизатора служить для захисту локальної мережі від
зловмисних втручань ззовні. Крім того, він може служити для обмеження доступу
користувачів локальної мережі до мережі Інтернет. Більш того, він може фільтрувати
певні пакети, для яких маршрутизатор повинний був би відкривати небажані вихідні
з’єднання.
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4.9.1 Сторінка SPI Firewall (Брандмауер SPI)
На даній сторінці можливо налаштувати брандмауер SPI (Stateful Packet Inspection —
інспекція пакетів зі збереженням стану).

4.9.2 Сторінка MAC Filtering (Фільтрація за MAC-адресою)

MAC Filtering On/Off (Увімкнення/вимкнення фільтрації за MAC-адресою): даний
прапорець служить для увімкнення функції фільтрації за MAC-адресою.
MAC Address (MAC-адреса): MAC-адреса, яку необхідно відфільтровувати.
Comment (Примітка): опис причини, що обумовлює необхідність фільтрації даної MACадреси. Зазвичай у цьому полі зберігаються кілька слів.
Current MAC Filter List (Поточний список MAC-адрес, що фільтруються): у даній
таблиці міститься докладна інформація про MAC-адреси, що підлягають фільтрації.
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4.9.3 Сторінка IP Filtering (Фільтрація за IP-адресою)

Enable IP Filtering (Увімкнення фільтрації за IP-адресою): даний прапорець служить
для увімкнення функції фільтрації за IP-адресою.
Local IP Address (Локальна IP-адреса): IP-адреса, яку необхідно відфільтровувати.
Comment (Примітка): опис причини, що обумовлює необхідність фільтрації даної IPадреси. Зазвичай у цьому полі зберігаються кілька слів.
Current IP Filter List (Поточний список IP-адрес, що фільтруються): у даній таблиці
міститься докладна інформація про IP-адреси, що підлягають фільтрації.

4.9.4 Сторінка Port Filtering (Фільтрація за портом)

Enable Port Filtering (Увімкнення фільтрації за портом): даний прапорець служить для
увімкнення функції фільтрації за портом.
Port Range (Діапазон портів): діапазон портів, які необхідно відфільтровувати.
Protocol (Протокол): вибір конкретного протоколу, який необхідно відфільтровувати.
Доступні варіанти: UDP/TCP/Both (Обидва).
Comment (Примітка): опис причини, що обумовлює необхідність фільтрації даних
портів. Зазвичай у цьому полі зберігаються кілька слів.
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Current Port Filter List (Поточний список портів, що фільтруються): у даній таблиці
міститься докладна інформація про порти, що підлягають фільтрації.

4.9.5 Сторінка URL Filtering (Фільтрація за URL)

URL Filtering On/Off (Увімкнення/вимкнення фільтрації за URL): даний прапорець
служить для увімкнення функції фільтрації за URL.
URL Addresses (Адреси URL): ключові слова, що входять до URL (єдиного вказівника
на ресурс), доступ до яких необхідно заборонити користувачам локальної мережі.
Current URL Filter List (Поточний список URL, що фільтруються): у даній таблиці
міститься докладна інформація про URL, що підлягають фільтрації.

4.9.6 Сторінка Port Forwarding (Перенаправлення портів)

Port Forwarding On/Off (Увімкнення/вимкнення перенаправлення портів): даний
прапорець служить для увімкнення функції перенаправлення портів.
IP Address (IP-адреса): IP-адреса, на яку переадресовується порт.
Protocol (Протокол): вибір конкретного протоколу, який необхідно перенаправляти.
Доступні варіанти: Both (Обидва)/UDP/TCP.
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Port Range (Діапазон портів): діапазон портів, які необхідно перенаправляти.
Comment (Примітка): опис причини, що обумовлює необхідність перенаправлення
портів. Зазвичай у цьому полі зберігаються кілька слів.

4.9.7 Сторінка DMZ
DMZ означає Demilitarized Zone — демілітаризована зона. DMZ зазвичай
використовується в поєднанні із функцією NAT як альтернатива перенаправленню
портів (Port Forwarding), при чому всі порти мережевого вузла доступні із зовнішньої
мережі.

DMZ On/Off (Увімкнення/вимкнення DMZ): даний прапорець служить для увімкнення
функції DMZ.
DMZ Host IP Address (IP-адреса вузла DMZ): IP-адреса мережевого вузла, що входить
до демілітаризованої зони.

4.9.8 Сторінка QoS
QoS означає Quality of Service — якість обслуговування. Застосування керування QoS
для гарантії того, що всі споживачі отримують необхідний рівень обслуговування та
достатню смугу пропускання для забезпечення очікуваних експлуатаційних
характеристик, є одним найважливіших аспектів сучасних корпоративних мереж.
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4.9.9 Сторінка NAT Mapping (Перетворення портів у NAT)
Псевдонім IP означає віртуальну IP-адресу. Функцію можливо увімкнути за потреби.
Функція перетворення портів у NAT стане в нагоді в домашній мережі з одним
бездротовим маршрутизатором і кількома пристроями з приватними IP-адресами.

Public IP Address (Публічна IP-адреса): публічна IP-адреса, що надається
відповідним постачальником послуг.
Private IP Address (Приватна IP-адреса): приватна IP-адреса комп’ютера.
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4.10 Розділ Management (Керування)

4.10.1 Сторінка Operation Mode (Режим роботи)
Дана сторінка служить для задання режиму роботи маршрутизатора в мережі. Даний
маршрутизатор підтримує шість режимів: Wireless ISP Client Router (Маршрутизаторклієнт постачальника послуг бездротового доступу), Wireless Client (Бездротовий
клієнт), Repeater (Повторювач), Router (Маршрутизатор), Bridge with AP (Міст із
точкою доступу) і Client (Клієнт). Для вибору потрібного режиму див. опис нижче.

1. Wireless ISP Client Router
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У цьому режимі маршрутизатор встановлює бездротове з’єднання зі станцією/точкою
доступу WISP (постачальника бездротового доступу до мережі Інтернет) для надання
спільного доступу до мережі Інтернет в локальній бездротовій і дротовій мережі.
2. Wireless Client
У цьому режимі всі порти Ethernet об’єднуються в єдиний міст, і бездротовий клієнт
з’єднується з точкою доступу інтернет-провайдера. Вмикається функція NAT, і всі
комп’ютери на портах Ethernet мають єдину IP-адресу на боці інтернет-провайдера
через бездротове з’єднання. З’єднання з точкою доступу інтернет-провайдера
налаштовується за допомогою кнопки Site Survey (Сканування етеру), що доступна
після натискання кнопки Find Wi-Fi Networks (Пошук мереж Wi-Fi) на сторінці Basic
Settings (Базові налаштування). Тип з’єднання налаштовується на сторінці WAN:
PPPoE, DHCP-клієнт, PPTP-клієнт, L2TP-клієнт або статична IP-адреса.
3. Repeater (Range Extender)
У цьому режимі пристрій відтворює й посилює наявний бездротовий сигнал для
збільшення його покриття, що корисно у великих приміщеннях для усунення «сліпих
зон». Застосовується також для розширення покриття завдяки ретрансляції
бездротового сигналу.
4. Router
У цьому режимі пристрій забезпечує спільний доступ кількох користувачів до мережі
Інтернет через ADSL- чи кабельний модем. Бездротова точка доступу надає пристроям
спільну IP-адресу, що призначається інтернет-провайдером Ethernet-порту WAN. У
режимі маршрутизатора бездротова точка доступу виступає в якості LAN-комутатора.
Тип з’єднання налаштовується на сторінці WAN: PPPoE, DHCP-клієнт, PPTP-клієнт,
L2TP-клієнт або статична IP-адреса.
5. Bridge with AP
У цьому режимі пристрій може використовуватися для об’єднання кількох локальних
мереж через бездротові з’єднання, що стане в нагоді в ситуації вдома чи в офісі, коли
нема можливості з’єднати окремі мережі кабелями.
6. Client
У цьому режимі пристрій може бути з’єднаний з іншим пристроєм через порт Ethernet і
виступати бездротовим адаптером для під’єднання дротового пристрою до
бездротової мережі.
У разі складнощів із визначенням потрібного режиму роботи слід натиснути кнопку
Operation Mode Help (Довідка про режими роботи). Буде відображено сторінку довідки
про режими. На ній описані відмінності між різними режимами роботи.
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4.10.2 Сторінка Upgrade Firmware (Оновлення ПЗ)
Для покращення роботи функцій і виправлення помилок випускаються нові версії
вбудованого програмного забезпечення. Нижче описані кроки процедури оновлення.
Дана сторінка служить для оновлення вбудованого програмного забезпечення точки
доступу до нової версії.
Увага: НЕ ВИМИКАТИ пристрій під час завантаження оновлення, оскільки це може
призвести до виходу системи з ладу.

Firmware version (Версія ПЗ): поточна версія вбудованого програмного забезпечення.
Select File (Вибрати файл): вибір версії вбудованого ПЗ для оновлення на комп’ютері.
Для оновлення версії ПЗ натиснути Upload (Завантажити).
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4.10.3 Сторінка
налаштувань)

Save/Reload

Settings

(Збереження/відновлення

Дана сторінка служить для збереження поточних налаштувань до файлу або
відновлення налаштувань із файлу, збереженого раніше. Крім того, поточні
налаштування можливо скинути в заводські значення.

4.10.4 Сторінка DDNS Settings (Налаштування DDNS)
DDNS означає Dynamic Domain Name System — динамічна система імен доменів. Для
з’єднання з мережею Інтернет інтернет-провайдер часто надає динамічну IP-адресу.
Це значить, що публічна IP-адреса, що призначається маршрутизатору, змінюється з
кожним виходом до мережі Інтернет.
Перш ніж використовувати функцію Dynamic DNS, необхідно зареєструватись у
постачальника DDNS для отримання безкоштовної послуги DDNS.
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4.10.5 Сторінка Denial of Service (Відмова в обслуговуванні)
Функція DoS Prevention (Запобігання DoS-атакам) служить для виявлення DoS-атак і
протистояння їм. Атаки зазвичай поділяються на два типи: flood-атаки
(«переповнення») і атаки на вразливості. Метою flood-атак є вичерпання ресурсів
цільової системи, тоді як атак на вразливості — намагання паралізувати систему з
використанням вад протоколу чи операційної системи.

Enable DoS Prevention (Увімкнення запобігання DoS-атакам): даний прапорець
служить для увімкнення функції запобігання DoS-атакам.

На цій сторінці приведені типи атак, що виявляються функцією запобігання DoS66

атакам:
Whole System Flood (Переповнення всієї
системи): SYN
Whole System Flood (Переповнення всієї
системи): FIN
Whole System Flood (Переповнення всієї
системи): UDP
Whole System Flood (Переповнення всієї
системи): ICMP
Per-Source IP Flood (Переповнення підміною
IP-адреси джерела): SYN
Per-Source IP Flood (Переповнення підміною
IP-адреси джерела): FIN
Per-Source IP Flood (Переповнення підміною
IP-адреси джерела): UDP
Per-Source IP Flood (Переповнення підміною
IP-адреси джерела): ICMP
TCP/UDP PortScan

ICMP Smurf
IP Land
IP Spoof
IP TearDrop
PingofDeath
TCP Scan
TCP SynWithData
UDP Bomb
UDP EchoChargen

Sensitivity (Чутливість): вибір низької (Low) або високої (High) чутливості.
Для вибору типу запобіжних заходів служать кнопки Select ALL (Вибрати ВСІ) та
Clear ALL (Зняти вибір зі ВСІХ).

4.10.6 Сторінка Time Zone Setting (Налаштування часового поясу)
Дана сторінка служить для підтримання відліку часу системи за допомогою
синхронізації з публічними серверами часу в мережі Інтернет.

Часовий пояс пристрою може бути заданий відносно Гринвіча (GMT) або скопійований
з комп’ютера лише як поточний час натисненням кнопки Copy Computer Time
(Копіювати час комп’ютера).
Time Zone Select (Вибір часового поясу): вибір часового поясу, у якому розташований
маршрутизатор.
Enable NTP client update (Увімкнення оновлення NTP-клієнта): NTP означає Network
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Time Protocol — мережевий протокол часу. Він використовується для синхронізації часу
комп’ютера із сервером або джерелом часу, таким як кварцовий годинник чи GPSприймач. Він здатний забезпечити високоточну корекцію часу та може послужити для
запобігання атакам на протокол завдяки перевірці шифрування між клієнтом і
сервером. Для увімкнення цієї сторінки необхідно встановити даний прапорець.
Automatically Adjust for Daylight Saving (Автоматична корекція для літнього часу):
система автоматично вводить корекцію для літнього часу.
SNTP server (SNTP-сервер): вибір потрібного SNTP-сервера для отримання
правильного часу.

4.10.7 Сторінка TR-069 config (Налаштування TR-069)
TR-069 — це технічна специфікація, що описує протокол керування абонентським
обладнанням через глобальну мережу — CWMP (CPE WAN Management Protocol). Цей
протокол призначений для обміну даними між абонентським кінцевим обладнанням
(Customer Premise Equipment, CPE) і сервером автоматичного конфігурування (AutoConfiguration Server, ACS), що в тому числі включає захищене автоматичне
налаштування, а також інші функції керування CPE в рамках єдиної платформи. На
даній сторінці можливо налаштувати протокол TR-069 на CPE і змінити налаштування
ACS.

TR069: увімкнення або вимкнення функції TR-069 за допомогою вибору On (Увімк.) або
Off (Вимк.). Увімкнення цієї функції дає інтернет-провайдеру змогу зручно керувати
всіма абонентськими пристроями.
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ACS:
URL: URL сервера автоматичного керування, наданий інтернет-провайдером.
User Name & Password (Ім’я користувача і пароль): надаються інтернетпровайдером.
Enable periodic information (Увімкнення періодичного оновлення інформації): для
увімкнення періодичного оновлення інформації необхідно обрати варіант On (Увімк.).
Interval periodic updates (Інтервал періодичного оновлення): ввести час інтервалу
періодичних оновлень у поле (має бути десятковим числом від 0 до 9, решта символів
є недійсними).
Connection Request (Запит з’єднання)
User Name (Ім’я користувача): ввести ім’я користувача запиту з’єднання від
абонентського обладнання.
Password (Пароль): ввести пароль запиту з’єднання від абонентського
обладнання.
Port (Порт): ввести номер порту з’єднання абонентського обладнання із сервером
конфігурування.

4.10.8 Сторінка SNMP Setting (Налаштування SNMP)
Simple Network Management Protocol, SNMP — це простий протокол керування
мережею, що є стандартним інтернет-протоколом для керування пристроями в IPмережах. Він здебільшого застосовується в системах керування мережами для
відстеження станів пристроїв, з’єднаних із мережею, на предмет таких, що вимагають
уваги адміністратора.

Enabled (Увімкнено): цей прапорець служить для увімкнення/вимкнення функції.
SNMP Community (SNMP-спільнота): налаштування імені групи; може бути залишено за
замовчанням (totolink).
System Name/Location/Contact (Назва системи / розташування / контактні дані):
налаштування імені адміністратора, фізичного розташування та способу зв’язку.
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4.10.9 Сторінка Notice Setting (Налаштування сповіщення)
На цій сторінці присутні налаштування сповіщення.
On/Off (Увімк./вимк.): увімкнення або вимкнення функції сповіщення маршрутизатора.

4.10.10 Сторінка Password Settings (Налаштування пароля)

User Name (Ім’я користувача): ввести ім’я, за яким здійснюватиметься вхід до вебінтерфейсу маршрутизатора.
New Password (Новий пароль): новий пароль, що використовуватиметься для
автентифікації адміністратора.
Confirm Password (Підтвердити пароль): новий пароль необхідно ввести ще раз для
перевірки правильності введення.
Примітка: пароль не може бути довше 8 символі;, символи після 8-ї позиції будуть відкинуті.
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4.10.11 Сторінка Reboot Schedule (Розклад перезавантажень)
Функція розкладу дозволяє налаштувати час автоматичного перезавантаження
маршрутизатора.

4.10.12 Сторінка Refresh Buffer Memory (Оновлення буферної пам’яті)
На даній сторінці міститься інформація про функцію оновлення буферної пам’яті.

4.10.13 Сторінка Reboot Router (Перезавантаження маршрутизатора)
Кнопка Reboot (Перезавантаження) служить для швидкого перезавантаження
маршрутизатора.
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4.10.14 Сторінка System Command (Системні команди)
На даній сторінці можливо виконувати системні команди; їх потрібно просто ввести в
поле System Command (Системні команди) і натиснути кнопку Run (Виконати).
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