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Προφυλάξεις ασφαλείας
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας. Ο
Όμιλος ΟΤΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από την παραβίαση
των οδηγιών ασφαλείας.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση
l
l

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που περιέχονται στη συσκευασία, όπως για
παράδειγμα τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοσίας.

l
l

Μην προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά η συσκευή δε θα λειτουργήσει.
Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τάσης εισόδου της
συσκευής (το εύρος διακύμανσης της τάσης είναι μικρότερο από 10%).

l
l

Διατηρείτε το φις τροφοδοσίας καθαρό και στεγνό, για να αποτραπεί τυχόν
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή άλλοι κίνδυνοι.
Κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, για να
αποφευχθούν τυχόν ζημιές στη συσκευή.

l

Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη περίοδο,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.

l

Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το κάλυμμα της συσκευής. Κάτι τέτοιο είναι
επικίνδυνο, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

l

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και διακόψτε τη χρήση της σε περίπτωση εκπομπής
μη φυσιολογικού θορύβου, καπνού και ασυνήθιστων οσμών. Επικοινωνήστε με τον
πάροχο της υπηρεσίας για τη συντήρηση της συσκευής, αν παρουσιαστεί ελάττωμα.

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις
l
l
l

Διασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό της συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά
από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Φροντίστε η συσκευή να παραμένει στεγνή και να αερίζεται καλά. Ποτέ μη χύνετε
οποιοδήποτε υγρό επάνω στη συσκευή.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή, για να αποφευχθεί τυχόν
παραμόρφωση ή ζημιά της συσκευής.

l
l

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας ή υγρασίας.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από οποιεσδήποτε οικιακές συσκευές που εκπέμπουν ισχυρά
μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία, όπως φούρνους μικροκυμάτων και ψυγεία.
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Προϋποθέσεις καθαρισμού
l

Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε όλα τα
καλώδια που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας, και τα
καλώδια Ethernet.

l

Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι για να καθαρίσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε
ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Προστασία του περιβάλλοντος
l

Μην απορρίπτετε τη συσκευή ή τον προσαρμογέα τροφοδοσίας με ακατάλληλο
τρόπο.
l Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη ή τη διαχείριση του εξοπλισμού.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Για την παραγωγή του εξοπλισμού που αγοράσατε απαιτήθηκε η εξαγωγή και χρήση φυσικών
πόρων. Ενδέχεται να περιέχει ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για
να αποφευχθεί η απελευθέρωση αυτών των ουσιών στο περιβάλλον και η επιβάρυνση των
φυσικών πόρων, συνιστάται να επαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε τον εξοπλισμό όταν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής του, χρησιμοποιώντας ένα αξιόπιστο σύστημα ανακύκλωσης
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Τα παρακάτω σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί ή
να ανακυκλωθεί και όχι απλώς να απορριφθεί. Εντοπίστε και χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη
τοποθεσία επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
Αν

χρειάζεστε

περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

με

τα

συστήματα

συλλογής,

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την τοπική ή περιφερειακή
διεύθυνση διαχείρισης απορριμμάτων. Μπορείτε, επίσης, να ενημερωθείτε για την
περιβαλλοντική απόδοση του συγκεκριμένου προϊόντος, από τον ιστότοπο τεχνικής υποστήριξης
http://www.cosmote.gr/fixed/help-and-support/internet/-/support/category/866732.

ή να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του εξοπλισμού για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
την περιβαλλοντική απόδοση αυτών των προϊόντων.
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Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση προϊόντος
Πίνακας περιεχομένων
Ενδείξεις ..................................................................................................................................... 1-1
Διεπαφές και κουμπιά................................................................................................................ 1-2
Σύνδεση υλικού .......................................................................................................................... 1-3

1.1 Ενδείξεις
Στο Σχήμα 1-1 παρουσιάζονται οι ενδείξεις στο μπροστινό πλαίσιο του Speedport Entry 2i.
Σχήμα 1-1 Ενδείξεις του Speedport Entry 2i

Στον Πίνακα 1-1 περιγράφονται οι ενδείξεις στο μπροστινό πλαίσιο του Speedport Entry 2i.
Πίνακας 1-1 Ενδείξεις στο μπροστινό πλαίσιο
Ένδειξη
Χρώμα
Power
—
(Λειτουργία)
Λευκό
WLAN

Ανενεργή

Το Speedport Entry 2i είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργή

Το Speedport Entry 2i είναι ενεργοποιημένο.

—

Ανενεργή

Το Speedport Entry 2i δεν είναι ενεργοποιημένο ή η διεπαφή
ασύρματου δικτύου είναι απενεργοποιημένη.

Λευκό

Ενεργή

Η διεπαφή ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένη.

Ανενεργή

Δεν έχει καταχωρηθεί λογαριασμός SIP.

Ενεργή

Έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένας λογαριασμός SIP.

—

Ανενεργή

Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή δεν υπάρχει σήμα στη γραμμή.

Λευκό

Αναβοσβήν
Η σύνδεση DSL επιχειρεί να κάνει συγχρονισμό.
ει 2Hz

—
Telephony
(Τηλεφωνία) Λευκό
DSL

Online (με
σύνδεση)

Κατάσταση Περιγραφή

Ενεργή

Η σύνδεση DSL βρίσκεται σε κατάσταση συγχρονισμού.

—

Ανενεργή

Δεν υπάρχουν υπηρεσίες διαδικτύου.

Λευκό

Ενεργή

Οι υπηρεσίες διαδικτύου λειτουργούν.

1-1
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Οδηγός Διαχείρισης και Συντήρησης Speedport Entry 2i
Ένδειξη

Χρώμα

Κατάστα Περιγραφή
ση

—
Ανενεργή Δεν πραγματοποιείται αναβάθμιση.
Service
(Συντήρηση) Πορτοκαλί Ενεργή Η αναβάθμιση του λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
—

Ανενεργή Δεν έχει πατηθεί το κουμπί WPS ή γίνεται υπέρβαση του χρονικού ορίου
σύνδεσης.
Αναβοσβ

WPS
Λευκό

ήνει 2Hz
Ενεργή

Έχει πατηθεί το κουμπί WPS.
Αν δεν συνδεθεί με επιτυχία πελάτης ασύρματου δικτύου, η λυχνία
αναβοσβήνει για περίπου 2 λεπτά.
Αν ο πελάτης ασύρματου δικτύου συνδεθεί με επιτυχία, η λυχνία ανάβει
για περίπου 5 λεπτά.

1.2 Διεπαφές και κουμπιά
Στο Σχήμα 1-2 παρουσιάζονται οι διεπαφές και τα κουμπιά στο μπροστινό πλαίσιο του Speedport
Entry 2i.
Σχήμα 1-2 Κουμπιά στο μπροστινό πλαίσιο

Στον Πίνακα 1-2 περιγράφονται τα κουμπιά στο μπροστινό πλαίσιο του Speedport Entry 2i.
Πίνακας 1-2 Περιγραφή των κουμπιών στο μπροστινό πλαίσιο
Κουμπί

Περιγραφή

WLAN

Πατήστε το κουμπί για πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα στην κατάσταση
ενεργοποίησης. Στη συνέχεια, ο πελάτης ασύρματου δικτύου μπορεί να
συνδεθεί με το Speedport Entry 2i.

WPS

Πατήστε το κουμπί για πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα στην κατάσταση
ενεργοποίησης για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Στο Σχήμα 1-3 φαίνονται οι διεπαφές και τα κουμπιά στο πίσω πλαίσιο του Speedport Entry 2i.

1-2
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Επισκόπηση προϊόντος
Σχήμα 1-3 διεπαφές και κουμπιά στο πίσω πλαίσιο

Στον Πίνακα 1-3 περιγράφονται οι διεπαφές και τα κουμπιά στο πίσω πλαίσιο του Speedport Entry
2i.
Πίνακας 1-3 Περιγραφή των διεπαφών και των κουμπιών στο πίσω πλαίσιο
Διεπαφή/Κουμπί

Περιγραφή

DSL

Θύρα DSL RJ-11 .

Phone1–Phone2 (Τηλέφωνο 1 –
Τηλέφωνο 2)

Θύρα RJ-11 , συνδέεται στο τηλέφωνο μέσω της τηλεφωνικής γραμμής.

LAN1– LAN4

Θύρα RJ-45, 10/100 Mbps auto MDI/MDIX, για τη σύνδεση με ένα PC ή με
άλλη συσκευή δικτύου.

Reset (Επαναφορά)

Κουμπί επαναφοράς, για την επαναφορά των προεπιλεγμένων
εργοστασιακών ρυθμίσεων, όταν πατηθεί για πάνω από 2 δευτερόλεπτα
στην κατάσταση ενεργοποίησης.

Power (Τροφοδοσία)

Βύσμα τροφοδοσίας, DC 12 V.

1.3 Συνδεσμολογίες εξοπλισμού
Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφονται 3 διαφορετικές συνδεσμολογίες του Speedport Entry 2i
για σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε συνδεσμολογία, επιλέξτε την πρίζα τηλεφώνου που επιθυμείτε να
εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό.

1.3.1 Γραμμή PSTN ή Ευρυζωνική Τηλεφωνική Γραμμή με 1 κανάλι
φωνής
Αν έχετε τηλεφωνική γραμμή PSTN (απλή αναλογική γραμμή) ή ευρυζωνική τηλεφωνική γραμμή,
συνδέστε το Speedport Entry 2i, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-4 που ακολουθεί.
Στα εξαρτήματα που εμπεριέχονται στο κουτί του εξοπλισμού, θα βρείτε επιπλέον ένα διακλαδωτή
τηλεφώνου (βλ. σημείο 1 στο Σχήμα 1-4 ). Την ονοματολογία των υπολοίπων εξαρτημάτων θα τη
βρείτε στη σελίδα 4 του εντύπου «Οδηγίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού» στην παρακάτω διεύθυνση:
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/87751345/quick_speedport_entry2i_16_02_15.pdf
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Σχήμα 1-4 Σύνδεση Speedport Entry 2i με τηλεφωνική γραμμή PSTN ή ευρυζωνική τηλεφωνική γραμμή

1. Συνδέστε το διακλαδωτή τηλεφώνου (που προμηθευτήκατε μαζί με το modem) με την πρίζα
τηλεφώνου.
2. Α. Συνδέστε τη μία άκρη του μπλε τηλεφωνικού καλωδίου σε μία από τις θύρες του διακλαδωτή
τητηλεφώνου και την άλλη άκρη στην μπλε θύρα του διαχωριστή (splitter) με την ένδειξη «LINE».
Β. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής συσκευής με την άλλη θύρα του διακλαδωτή
τηλεφώνου παρεμβάλλοντας το φίλτρο.
3. Α. Συνδέστε τη μία άκρη του γκρι τηλεφωνικού καλωδίου στην γκρι θύρα του διαχωριστή με την
ενένδειξη «MODEM» και την άλλη άκρη στην γκρι θύρα του εξοπλισμού με την ένδειξη «DSL».
Β. Στη συνέχεια, συνδέστε τη μια άκρη του μαύρου τηλεφωνικού καλωδίου στη μαύρη θύρα του
διαχωριστή με την ένδειξη «Phone» και την άλλη άκρη στη μαύρη θύρα του εξοπλισμού με την
ένδειξη «Phone 2».
4. Χρησιμοποιήστε το κίτρινο καλώδιο ETHERNET για να συνδέσετε τη θύρα δικτύου (ETHERNET) του
υπολογιστή σας με μία από τις τρεις πρώτες κίτρινες θύρες του εξοπλισμού με τις ενδείξεις LAN1,
LAN2 ή LAN3.
H θύρα με τη μωβ ένδειξη (STB) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή
που απαιτείται για την Υπηρεσία Τηλεόρασης ΟΤΕ TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης.
5. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος στην είσοδο τροφοδοσίας του εξοπλισμού και στη συνέχεια
συνδέστε τον στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ενδείξεις Power, DSL, Online, Telephony, Service
και WLAN θα αναβοσβήσουν στιγμιαία.
Μετά τη μετατροπή της Γραμμής σας σε Ευρυζωνική μπορείτε να συνδέσετε επιπλέον συσκευή (π.χ.
τηλέφωνο, φαξ) στη μαύρη θύρα του εξοπλισμού με την ένδειξη «Phone 1», χωρίς την παρεμβολή
φίλτρου.
Για να συνδέσετε επιπρόσθετες τηλεφωνικές συσκευές σε άλλες τηλεφωνικές πρίζες, θα πρέπει σε
κάθε μία να παρεμβάλετε φίλτρο. Συνδέστε την τηλεφωνική σας συσκευή στο φίλτρο και το φίλτρο
στην τηλεφωνική πρίζα. Στη συσκευασία εμπεριέχεται ένα φίλτρο. Επιπλέον φίλτρα μπορείτε να
προμηθευτείτε από καταστήματα τεχνολογικού εξοπλισμού.
Σημείωση: Αν το τηλεφωνικό σας δίκτυο συνδέεται με οποιαδήποτε συσκευή (συναγερμό,
τηλεφωνικό κέντρο κ.λ.π.), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε επιπλέον φίλτρο ή διαχωριστή.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης.
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Επισκόπηση προϊόντος

1.3.2 Γραμμή ISDN
Αν έχετε ISDN τηλεφωνική γραμμή, συνδέστε το Speedport Entry 2i, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-5
που ακολουθεί.

Σχήμα 1-5 Σύνδεση Speedport Entry 2i με γραμμή ISDN

1. Αποσυνδέστε από την πρίζα τηλεφώνου το καλώδιο που την ενώνει με τον εξοπλισμό ISDN (NT1) και συνδέστε
το στη μαύρη θύρα του διαχωριστή.
2.

Α. Χρησιμοποιήστε το μπλε καλώδιο για να συνδέσετε την μπλε θύρα του διαχωριστή με την ένδειξη «LINE»
στην πρίζα τηλεφώνου.
Β. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το γκρι καλώδιο, συνδέστε τη γκρι θύρα του διαχωριστή με την ένδειξη
«MODEM» στην γκρι θύρα του εξοπλισμού με την ένδειξη «DSL».

3. Χρησιμοποιήστε το κίτρινο καλώδιο ETHERNET για να συνδέσετε τη θύρα δικτύου (ETHERNET) του υπολογιστή
σας με μία από τις τρεις πρώτες κίτρινες θύρες του εξοπλισμού με τις ενδείξεις LAN1, LAN2 ή LAN3.
H θύρα με τη μωβ ένδειξη (STB) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή που
απαιτείται για την Υπηρεσία Τηλεόρασης ΟΤΕ TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης.
4. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος στην είσοδο τροφοδοσίας του εξοπλισμού και στη συνέχεια συνδέστε
τον στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ενδείξεις Power, DSL, Online, Telephony, Service και WLAN θα
αναβοσβήσουν στιγμιαία.
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1.3.3 Ευρυζωνική Τηλεφωνική Γραμμή – Με παρέμβαση
ηλεκτρολόγου στην εσωτερική καλωδίωση (π.χ. σε
υφιστάμενη καλωδίωση ISDN)
Αν έχετε ευρυζωνική τηλεφωνική γραμμή και έχετε ήδη καλωδίωση από την κεντρική πρίζα προς τις
άλλες πρίζες για αποκλειστική χρήση τηλεφωνίας (π.χ. από προηγούμενη εγκατάσταση ΝΤ1 σε
γραμμή ISDN), συνδέστε τον εξοπλισμό όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-6 παρακάτω (o διαχωριστής και
το NT1 δεν απαιτούνται πλέον).
Σχήμα 1-6 Σύνδεση Speedport Entry 2i με παρέμβαση ηλεκτρολόγου στην εσωτερική καλωδίωση

Σε περίπτωση που έχετε κάποια τηλεφωνική συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα τηλεφώνου, θα
πρέπει να την αποσυνδέσετε
1. Χρησιμοποιήστε το γκρι καλώδιο για να συνδέσετε την γκρι θύρα του εξοπλισμού με την ένδειξη
«DSL»με την πρίζα του τηλεφώνου.
2. Μπορείτε να συνδέσετε τις τηλεφωνικές σας συσκευές είτε στη θύρα «Phone 1», είτε στη θύρα
«Phone 2» του εξοπλισμού
3. Χρησιμοποιήστε το κίτρινο καλώδιο ETHERNET για να συνδέσετε τη θύρα δικτύου (ETHERNET) του
υπολογιστή σας με μία από τις τρεις πρώτες κίτρινες θύρες του εξοπλισμού με τις ενδείξεις LAN1,
LAN2 ή LAN3..
H θύρα με τη μωβ ένδειξη (STB) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή
που απαιτείται για την Υπηρεσία Τηλεόρασης ΟΤΕ TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης
4. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος στην είσοδο τροφοδοσίας του εξοπλισμού και στη συνέχεια
συνδέστε τον στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ενδείξεις Power, DSL, Online, Telephony, Service
και WLAN θα αναβοσβήσουν στιγμιαία
Μπορείτε να συνδέσετε απευθείας (χωρίς φίλτρο) τηλεφωνικές συσκευές σε άλλες πρίζες.
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Κεφάλαιο 2. Προετοιμασία
διαμόρφωσης
Στα παραδείγματα για την περιγραφή του τρόπου διαμόρφωσης του Speedport Entry 2i που
περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιείται το λειτουργικό σύστημα Windows. Προτού
διαμορφώσετε το Speedport Entry 2i, πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
l Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής συνδέεται με τη συσκευή μέσω ενός καλωδίου Ethernet,
διασταυρούμενου ή ευθείας.
l Βεβαιωθείτε ότι η διαμόρφωση TCP/IP στον υπολογιστή είναι σωστή.
l Απενεργοποιήστε οποιοδήποτε τείχος προστασίας ή άλλο λογισμικό ασφαλείας που
λειτουργεί στον υπολογιστή.
l Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση διακομιστή διαμεσολάβησης (proxy) του Internet
Explorer.

Πίνακας περιεχομένων
Διαμόρφωση TCP/IP (Χειροκίνητη λειτουργία) ......................................................................... 2-1
Σύνδεση ...................................................................................................................................... 2-2

2.1 Διαμόρφωση TCP/IP (Χειροκίνητη λειτουργία)
Για να συνδεθείτε στο Speedport Entry 2i μέσω ενός υπολογιστή, χρειάζεται να ορίσετε τη
διεύθυνση IP του υπολογιστή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η διεύθυνση IP του υπολογιστή
και η διεύθυνση IP συντήρησης του Speedport Entry 2i βρίσκονται στο ίδιο τμήμα δικτύου. Από
προεπιλογή, η συσκευή LAN/Wi-Fi λαμβάνει αυτόματα τις πληροφορίες δικτύου (DHCP).

Σχετικές πληροφορίες
Η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP συντήρησης του Speedport Entry 2i είναι η ακόλουθη:
l Διεύθυνση IP: 192.168.1.1
l Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
l Προεπιλεγμένη πύλη: 192.168.1.1
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Βήματα
1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε έναν τοπικό υπολογιστή στη
διεπαφή LAN του Speedport Entry 2i.
2. Στον τοπικό υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Local Area Connection (Τοπική
σύνδεση) και πατήστε Properties (Ιδιότητες). Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Local Area
Connection Properties (Ιδιότητες τοπικής σύνδεσης).
3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Internet Protocol (TCP/IP) (Πρωτόκολλο Διαδικτύου
TCP/IP). Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Ιδιότητες
Πρωτοκόλλου Διαδικτύου TCP/IP). Ορίστε τη διεύθυνση IP σε 192.168.1.200, τη μάσκα
υποδικτύου σε 255.255.255.0 και την προεπιλεγμένη πύλη σε 192.168.1.1.
4. Πατήστε OK.

– Τέλος βημάτων –

Ενέργεια επαλήθευσης
Αφού ορίσετε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή Ping για
να κάνετε ping στη διεύθυνση IP 192.168.1.1. Αν η λειτουργία ping ολοκληρωθεί με επιτυχία,
αυτό υποδεικνύει ότι η διαμόρφωση TCP/IP είναι σωστή και ότι ο υπολογιστής έχει συνδεθεί
σωστά με το Speedport Entry 2i.

2.2 Σύνδεση
Το σύστημα διαμόρφωσης και συντήρησης του Speedport Entry 2i παρέχεται μέσω
προγράμματος πλοήγησης στο Internet, όπως ο Internet Explorer. Για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο σύστημα, μπορείτε να καταχωρίσετε μια καθορισμένη διεύθυνση IP στη γραμμή
διευθύνσεων του Internet Explorer.

Προαπαιτούμενα
Έχει συνδεθεί ένας υπολογιστής απευθείας στο Speedport Entry 2i και οι διευθύνσεις IP των
δύο συσκευών βρίσκονται στο ίδιο τμήμα δικτύου.

Βήματα
1. Ανοίξτε τον Internet Explorer και καταχωρίστε τη διεύθυνση http://192.168.1.1
(προεπιλεγμένη διεύθυνση IP συντήρησης του Speedport Entry 2i) στο πεδίο διεύθυνσης.
Πατήστε το πλήκτρο Enter. Εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης. Ανατρέξτε στο Σχήμα 2-1.
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Σχήμα 2-1 Σελίδα σύνδεσης

2. Καταχωρίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη
για τον διαχειριστή είναι admin) και πατήστε Login (Σύνδεση). Εμφανίζεται η σελίδα
διαμόρφωσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-2. Ο προεπιλεγμένος κωδικός βρίσκεται στην
ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής. Συνιστάται να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο
κωδικό πρόσβασης, αντικαθιστώντας τον με έναν κωδικό της επιλογής σας.
Σχήμα 2-2 Σελίδα διαμόρφωσης

– Τέλος βημάτων –
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Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή.
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Κεφάλαιο 3. Διαμόρφωση
Διαδικτύου
Πίνακας περιεχομένων
Έλεγχος κατάστασης DSL ........................................................................................................... 3-1
Διαμόρφωση WAN ...........................................................................................................................3-2
Διαμόρφωση του διακόπτη Ethernet WAN ............................................................................. 3-10
Διαμόρφωση QoS .................................................................................................................... 3-10
Διαμόρφωση ασφάλειας ......................................................................................................... 3-17
Διαμόρφωση γονικών ελέγχων................................................................................................ 3-29
Διαμόρφωση DDNS .................................................................................................................. 3-30
Διαμόρφωση SNTP................................................................................................................... 3-31
Διαμόρφωση δέσμευσης θυρών ............................................................................................. 3-32
Διαμόρφωση δυναμικής δρομολόγησης ................................................................................. 3-33
Διαμόρφωση πολλαπλής διανομής (Multicast) ...................................................................... 3-34

3.1 Έλεγχος της κατάστασης DSL
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η κατάσταση του DSL.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Status
(Κατάσταση) > DSL για να μεταβείτε στη σελίδα DSL.
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 3-1.
Σχήμα 3-1 Κατάσταση DSL
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Προτού ελέγξετε τις πληροφορίες σχετικά με το WAN Ethernet (LAN1), βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης Ethernet WAN (Internet (Διαδίκτυο) > Ethernet WAN) βρίσκεται στη θέση On
(Ενεργό).

2. Πατήστε Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.

– Τέλος βημάτων –

3.2 Διαμόρφωση WAN
3.2.1 Διαμόρφωση σύνδεσης WAN
Αυτή η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης μιας ευρυζωνικής σύνδεσης (σύνδεση
WAN) στην πλευρά του δικτύου, προκειμένου οι υπηρεσίες χρήστη (όπως οι υπηρεσίες
δεδομένων, φωνής και βίντεο) να διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης με το εξωτερικό δίκτυο.
Το Speedport Entry 2i υποστηρίζει συνδέσεις WAN βάσει δρομολόγησης και βάσει γέφυρας.
l
l

Σύνδεση βάσει δρομολόγησης
Σύνδεση βάσει γέφυρας

Προαπαιτούμενα
Προτού διαμορφώσετε το WAN Ethernet (LAN1), βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το κουμπί On
(Ενεργό) [Internet (Διαδίκτυο)> Ethernet WAN] και ότι έχει πατηθεί το κουμπί Apply
(Εφαρμογή) .

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > WAN για να
μεταβείτε στη σελίδα WAN Ethernet (LAN1).
2. Πατήστε
(Νέο στοιχείο) για να μεταβείτε στη σελίδα δημιουργίας
νέας σύνδεσης Ethernet, που φαίνεται στο Σχήμα 3-2.
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Διαμόρφωση Διαδικτύου
Σχήμα 3-2 Σελίδα νέου στοιχείου

3. Ορίστε τις παραμέτρους. Στον Πίνακα 3-1 αναφέρονται οι παράμετροι νέου στοιχείου.
Πίνακας 3-1 Περιγραφή παραμέτρων για τη λειτουργία δρομολόγησης
Παράμετρος
Connection Name
(Όνομα σύνδεσης)
Type (Τύπος)

Service List (Λίστα
υπηρεσιών)

MTU

Link Type (Τύπος
σύνδεσης)
PPP Transfer
Type (Τύπος
μεταφοράς
PPP)

Περιγραφή
Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση WAN , καταχωρίστε το όνομα της σύνδεσης
WAN .
Στους τύπους σύνδεσης περιλαμβάνονται οι Routing (Δρομολόγηση)
και Bridge Connection (Σύνδεση γέφυρας). Σε αυτήν την περίπτωση,
έχει επιλεγεί ο τύπος Routing (Δρομολόγηση) (για υπηρεσίες
Διαδικτύου).
Επιλογές: INTERNET_TR069 και INTERNET_VoIP_TR069.
Αυτή η παράμετρος πρέπει να αντιστοιχεί με τη διαμόρφωση υπηρεσιών. Για
παράδειγμα, η επιλογή INTERNET_TR069 υποδεικνύει ότι η σύνδεση WAN
υποστηρίζει την υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο και την απομακρυσμένη
διαχείριση.
Η επιλογή INTERNET_VoIP_TR069 υποδεικνύει ότι η σύνδεση WAN υποστηρίζει
την υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο, την απομακρυσμένη διαχείριση, καθώς
και την υπηρεσία φωνής.
Maximum Transfer Unit (Μέγιστη Μονάδα Μεταφοράς) της σύνδεσης WAN.
Αν το Link Type (Τύπος σύνδεσης) οριστεί σε IP, το εύρος του MTU κυμαίνεται
μεταξύ 576–1500. Προεπιλογή: 1500. Αν ο Link Type (Τύπος σύνδεσης) οριστεί
σε PPP, το εύρος του MTU κυμαίνεται μεταξύ 128–1492. Προεπιλογή: 1492.
Υπάρχουν δύο τύποι σύνδεσης:
l PPP
l IP
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι PPPoE.
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Παράμετρος
PPP
Username (Όνομα
χρήστη)
Password (Κωδικός
πρόσβασης)

IP Version (Έκδοση
διευθύνσεων IP)
IPv4
IP Type (Τύπος
διεύθυνσης IP)

IP Address
(Διεύθυνση IP)
Subnet Mask
(Μάσκα
υποδικτύου)
Gateway (Πύλη)
DNS1/DNS2/ DNS3
IPv6
IPv6 Info Acquire
Mode (Λειτουργία
λήψης
πληροφοριών
IPv6)

Manual DNS
(Χειροκίνητο DNS)
DNS1/DNS2/ DNS3

Router
Solicitation
(Επίκληση
δρομολογη
τή)
SLAAC

Περιγραφή
Όνομα χρήστη του λογαριασμού PPPoE. Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι το ίδιο
με εκείνο που ορίζεται στον ομότιμο διακομιστή για τον έλεγχο ταυτότητας.
Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού PPPoE. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να
είναι ο ίδιος με εκείνον που ορίζεται στον ομότιμο διακομιστή για τον έλεγχο
ταυτότητας.
Έκδοση διευθύνσεων IP που υποστηρίζει η συσκευή. Κανονικά ορίζεται σε IPv4.
l IPv4: Η συσκευή υποστηρίζει μόνο διευθύνσεις IPv4.
l IPv6: Η συσκευή υποστηρίζει μόνο διευθύνσεις IPv6.
l IPv4/IPv6: Η συσκευή υποστηρίζει τόσο διευθύνσεις IPv4, όσο και
διευθύνσεις IPv6.
Επιλογές:
l DHCP: Ο διακομιστής DHCP εκχωρεί αυτόματα μια διεύθυνση IP στη
συσκευή.
l Static (Στατική): Πρέπει να προσδιορίσετε μια στατική διεύθυνση IP για τη
συσκευή.
Προσδιορίζει τη διεύθυνση IPv4 για τη σύνδεση WAN όταν ο Τύπος διεύθυνσης IP
είναι Static (Στατική).
Μάσκα υποδικτύου της σύνδεσης WAN όταν ο Τύπος διεύθυνσης IP είναι Static
(Στατική).
Η διεύθυνση IP της επόμενης μεταπήδησης (next hop) προς το δίκτυο
προορισμού.
Η διεύθυνση IPv4 του διακομιστή DNS για στατικές συνδέσεις. Μπορείτε να
ορίσετε έως και τρεις διευθύνσεις IPv4 για το διακομιστή. Αυτές οι διευθύνσεις
IPv4 παρέχονται από τον ISP.
Προσδιορίζει πώς θα λαμβάνονται οι πληροφορίες IPv6 για τη σύνδεση WAN.
Είναι έγκυρη μόνο αν η σύνδεση WAN υποστηρίζει διευθύνσεις IPv6.
Οι επιλογές είναι:
l Χειροκίνητα: Πρέπει εσείς να ορίσετε τους τρόπους λήψης
καθολικής διεύθυνσης, πύλης και DNS.
l Αυτόματα: Οι τρόποι λήψης καθολικής διεύθυνσης, πύλης και DNS
διαμορφώνονται αυτόματα.
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία χειροκίνητης λήψης της διεύθυνσης DNS IPv6.
Η διεύθυνση IPv6 του διακομιστή DNS για στατικές συνδέσεις. Μπορείτε να
ορίσετε έως και τρεις διευθύνσεις IPv6 για το διακομιστή. Αυτές οι διευθύνσεις
IPv6 παρέχονται από τον ISP.
Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP είναι μοναδική.

Αν το κουμπί επιλογής έχει οριστεί σε On (Ενεργό), η συσκευή δημιουργεί μια
καθολική διεύθυνση σε συμφωνία με τα πακέτα RA από το διακομιστή ανώτερου
επιπέδου.
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Παράμετρος

Περιγραφή

DHCPv6

Αν ορίσετε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό), η συσκευή λαμβάνει μια
διεύθυνση DNS μέσω του DHCPv6.
Επίσης, οι παράμετροι Request GUA (Αίτημα GUA), Request PD (Αίτημα PD), GUA
from PD (GUA από PD) πρέπει να διαμορφωθούν.

GUA

Λειτουργία λήψης καθολικής διεύθυνσης.

PD

Ανάθεση προθέματος.

NAT

Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
διακόπτη NAT . Όταν πολλοί υπολογιστές σε ένα δίκτυο LAN μοιράζονται μια
διεύθυνση IP για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιείται το NAT για να
μεταφέρει τη διεύθυνση του υπολογιστή στο ιδιωτικό δίκτυο στη διεύθυνση της
θύρας WAN στο δημόσιο δίκτυο. Αν το NAT δεν έχει οριστεί σε On (Ενεργό)
μπορείτε να διαμορφώσετε τον κεντρικό υπολογιστή / το υποδίκτυο που θα
αποτελεί το NAT (για τον κεντρικό υπολογιστή 192.168.1.100, διαμορφώστε την
παράμετρο ως:192.168.1.100/32).

Manual DNS
(Χειροκίνητο DNS)

Αν το κουμπί επιλογής οριστεί σε On (Ενεργό), χρειάζεται να διαμορφώσετε τα
DNS1–DNS3.

VLAN

Προσδιορίζει αν θα μεταφέρεται μια ετικέτα VLAN στα πακέτα που θα
αποστέλλονται μέσω της σύνδεσης WAN . Από προεπιλογή, το κουμπί On (Ενεργό)
δεν είναι επιλεγμένο. Αν επιλεγεί, μια ετικέτα VLAN μεταφέρεται στα πακέτα που
αποστέλλονται μέσω της σύνδεσης WAN. Επίσης, πρέπει να οριστεί το VLAN ID
(Αναγνωριστικό VLAN).

VLAN ID
(Αναγνωριστικό
VLAN)

Προσδιορίζει ένα VLAN. Εύρος: 1–4094. Για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία
της υπηρεσίας, το VLAN ID (Αναγνωριστικό VLAN) πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο
που έχει οριστεί στη διαμόρφωση ανώτερου επιπέδου δηλ. από τον πάροχο της
υπηρεσίας, ο οποίος ενημερώνει τον πελάτη για την τιμή που θα χρησιμοποιηθεί
στο πεδίο VLAN ID.

4. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.2.2 Διαμόρφωση DSL
Σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται οι παράμετροι της λειτουργίας διαμόρφωσης της σύνδεσης DSL.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > WAN για να
μεταβείτε στη σελίδα DSL, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-3.
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Οδηγός Διαχείρισης και Συντήρησης Speedport Entry 2i
Σχήμα 3-3 Διαμόρφωση DSL

Σύνδεση DSL
2. Πατήστε
σύνδεση DSL.

(Δημιουργία νέου στοιχείου) για να δημιουργήσετε μια νέα

3. Ορίστε τις παραμέτρους στις διάφορες σελίδες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Type (Τύπος), IP
Version (Έκδοση IP), Link Type (Τύπος σύνδεσης) και άλλες παραμέτρους.
Οι παράμετροι Νέου στοιχείου αναφέρονται στον Πίνακα 3-2.
Πίνακας 3-2 Παράμετροι Νέου στοιχείου
Παράμετρος
Connection Name
(Όνομα σύνδεσης)
DSL Transfer Mode
(Λειτουργία μεταφοράς
DSL)
VPI/VCI

Περιγραφή
Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση WAN , καταχωρίστε το όνομα της σύνδεσης
WAN .
Υπάρχουν δύο λειτουργίες μεταφοράς xDSL:
l ATM
l PTM
Καταχωρίστε τις τιμές VPI/VCI που παρέχει ο ISP.
Εύρος VPI: 0 - 255
Εύρος VCI: 0 - 65535
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Παράμετρος
Service Type (Τύπος
υπηρεσίας)
PCR

Περιγραφή
Χρησιμοποιείται για να περιορίσει τη μετάδοση ανερχόμενης κίνησης
δεδομένων. Οι επιλογές είναι: CBR, VBR-rt, VBR-nrt και UBR.
Αν έχει επιλεγεί ο Τύπος υπηρεσίας CBR, VBR-rt ή VBR-nrt, το PCR χρειάζεται να
διαμορφωθεί.
SCR
Υποστηρίξιμος ρυθμός πακέτων.
Αν έχει επιλεγεί ο Τύπος υπηρεσίας VBR-rt ή VBR-nrt, το SCR χρειάζεται να
διαμορφωθεί.
MBS
Μέγιστο μέγεθος καταιγισμού.
Αν έχει επιλεγεί ο Τύπος υπηρεσίας VBR-rt ή VBR-nrt, το MBS χρειάζεται να
διαμορφωθεί.
Type (Τύπος)
Στους τύπους σύνδεσης περιλαμβάνονται οι Routing (Δρομολόγηση) και Bridge
Connection (Σύνδεση γέφυρας).
MTU
Μέγιστη Μονάδα Μεταφοράς (MTU) της σύνδεσης WAN . Αν ο Τύπος
σύνδεσης (Τύπος σύνδεσης) οριστεί σε IP, το εύρος του MTU κυμαίνεται μεταξύ
576–1500. Προεπιλογή: 1500. Αν ο Link Type (Τύπος σύνδεσης) οριστεί σε PPP,
το εύρος του MTU κυμαίνεται μεταξύ 128–1492. Προεπιλογή: 1492.
Link Type (Τύπος
Υπάρχουν δύο τύποι σύνδεσης:
l PPP
σύνδεσης)
l IP
PPP Transfer Type (Τύπος Ο τύπος μεταφοράς PPP που υποστηρίζει η συσκευή. Κανονικά ορίζεται σε
μεταφοράς PPP)
PPPoE.
l PPPoE: Η συσκευή υποστηρίζει διευθύνσεις IPv4/v6.
l PPPoA: Η συσκευή υποστηρίζει μόνο διευθύνσεις IPv4.
IP Version (Έκδοση
Περιλαμβάνονται οι εξής εκδόσεις διευθύνσεων IP:
διευθύνσεων IP)
l IPv4
l IPv6
l IPv4/v6
PPP
Username/Password
Όνομα χρήστη / κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού PPPoE.
(Όνομα χρήστη /
Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τα ίδια με
Κωδικός πρόσβασης)
εκείνα που ορίζονται στον ομότιμο διακομιστή για τον έλεγχο ταυτότητας.
Ισχύει μόνο εφόσον η παράμετρος Link Type (Τύπος σύνδεσης) έχει οριστεί
σε PPP.
IPv4
IP Type (Τύπος
Από προεπιλογή ορίζεται σε DHCP. Επιλογές:
l DHCP: Ο διακομιστής DHCP εκχωρεί αυτόματα μια διεύθυνση IP
διεύθυνσης IP)
στη συσκευή.
l Static (Στατική): Πρέπει να προσδιορίσετε μια στατική διεύθυνση
WANIP για τη συσκευή.
l IPoA: Ισχύει μόνο εφόσον η παράμετρος WAN Type (Τύπος WAN)
έχει οριστεί σε DSL (μόνο για τη λειτουργία μεταφοράς ATM).
l CLIP: Classical IP (Κλασική διεύθυνση IP) μέσω ATM. Τα πακέτα IP
μεταφέρονται μέσω της λειτουργίας ATM με ενθυλάκωση πακέτου
(μόνο για τη λειτουργία μεταφοράς ATM).
IP Address (Διεύθυνση
Προσδιορίζει τη διεύθυνση IPv4 για τη σύνδεση WAN αν η παράμετρος IP
IP)
Type (Τύπος διεύθυνσης IP) έχει οριστεί σε Static (Στατική).
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Παράμετρος
Subnet Mask (Μάσκα
υποδικτύου)
Gateway (Πύλη)
DNS1/DNS2/DNS3
IPv6
IPv6 Info Acquire
Mode (Λειτουργία
λήψης
πληροφοριών
IPv6)

Manual DNS
(Χειροκίνητο DNS)
DNS1/DNS2/DNS3

Router Solicitation
(Επίκληση
δρομολογητή)
SLAAC

Περιγραφή
Μάσκα υποδικτύου της σύνδεσης WAN όταν ο Τύπος διεύθυνσης IP έχει
οριστεί σε Static (Στατική).
Η διεύθυνση IP της επόμενης μεταπήδησης προς το δίκτυο προορισμού.
Η διεύθυνση IPv4 του διακομιστή DNS για στατικές συνδέσεις. Μπορείτε
να ορίσετε έως και τρεις διευθύνσεις IPv4 για τον διακομιστή. Αυτές οι
διευθύνσεις IPv4 παρέχονται από τον ISP.
Προσδιορίζει πώς θα λαμβάνονται οι πληροφορίες IPv6 για τη σύνδεση
WAN. Είναι έγκυρη μόνο αν η σύνδεση WAN υποστηρίζει διευθύνσεις IPv6.
Οι επιλογές είναι:
l Manual (Χειροκίνητα): Πρέπει εσείς να ορίσετε τους τρόπους
λήψης καθολικής διεύθυνσης, πύλης και DNS.
l Auto (Αυτόματα): Οι τρόποι λήψης καθολικής διεύθυνσης, πύλης και
DNS διαμορφώνονται αυτόματα.
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία χειροκίνητης λήψης της διεύθυνσης DNS IPv6.
Η διεύθυνση IPv6 του διακομιστή DNS για στατικές συνδέσεις. Μπορείτε
να ορίσετε έως και τρεις διευθύνσεις IPv6 για τον διακομιστή. Αυτές οι
διευθύνσεις IPv6 παρέχονται από τον ISP.
Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP είναι μοναδική.

Αν το κουμπί επιλογής έχει οριστεί σε On (Ενεργό), η συσκευή
δημιουργεί μια καθολική διεύθυνση σε συμφωνία με τα πακέτα RA
από το διακομιστή ανώτερου επιπέδου.
DHCPv6
Αν το κουμπί επιλογής έχει οριστεί σε On (Ενεργό), η συσκευή λαμβάνει
μια διεύθυνση DNS μέσω του DHCPv6.
Επίσης, οι παράμετροι Request GUA (Αίτημα GUA), Request PD (Αίτημα PD),
GUA from PD (GUA από PD) πρέπει να διαμορφωθούν.
GUA
Λειτουργία λήψης καθολικής διεύθυνσης.
PD
Ανάθεση προθέματος.
NAT
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία εναλλαγής NAT . Όταν πολλοί υπολογιστές σε ένα τοπικό
δίκτυο LAN μοιράζονται μία διεύθυνση IP για πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
χρησιμοποιείται το NAT για να μεταφέρει τη διεύθυνση του υπολογιστή
στο ιδιωτικό δίκτυο στη διεύθυνση της θύρας WAN στο δημόσιο δίκτυο.
Αν το NAT δεν έχει οριστεί σε On (Ενεργό) μπορείτε να διαμορφώσετε
τον κεντρικό υπολογιστή / το υποδίκτυο που θα αποτελεί το NAT.
Manual DNS
Αν το κουμπί επιλογής έχει οριστεί σε On (Ενεργό), χρειάζεται να
(Χειροκίνητο DNS)
διαμορφώσετε τα DNS1–DNS3.
VLAN
Προσδιορίζει αν θα μεταφέρεται μια ετικέτα VLAN στα πακέτα που θα
αποστέλλονται μέσω της σύνδεσης WAN . Από προεπιλογή, το κουμπί On
(Ενεργό) δεν είναι επιλεγμένο. Αν επιλεγεί, μια ετικέτα VLAN μεταφέρεται
στα πακέτα που αποστέλλονται μέσω της σύνδεσης WAN. Επίσης, πρέπει να
οριστεί το VLAN ID (Αναγνωριστικό VLAN).
VLAN ID (Αναγνωριστικό Προσδιορίζει ένα VLAN. Εύρος: 1–4094. Για να διασφαλιστεί η κανονική
VLAN)
λειτουργία της υπηρεσίας, το VLAN ID πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο που έχει
οριστεί στη διαμόρφωση MDU/DSLAM ανώτερου επιπέδου δηλ. από τον
πάροχο της υπηρεσίας, ο οποίος ενημερώνει τον πελάτη για την τιμή που θα
χρησιμοποιηθεί στο πεδίο VLAN ID

4. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
Διαμόρφωση παραμέτρων διαμόρφωσης DSL
5. Πατήστε DSL Modulation Parameters (Παράμετροι διαμόρφωσης DSL) για να μεταβείτε
στη σελίδα DSL Modulation Parameters (Παράμετροι διαμόρφωσης DSL), όπως φαίνεται
στο Σχήμα 3-4.
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Σχήμα 3-4 Παράμετροι διαμόρφωσης DSL

6. Επιλέξτε τους τύπους διαμόρφωσης DSL.

l
l
l

Πατήστε All On (Ενεργοποίηση όλων) για να επιλέξετε όλους τους τύπους
διαμόρφωσης DSL.
Πατήστε All Off (Απενεργοποίηση όλων) για να ακυρώσετε όλους τους τύπους
διαμόρφωσης DSL.
Όταν επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου, το σύστημα μπορεί να προσαρμόσει το bit
διαμόρφωσης ενός παρεμβαλλόμενου καναλιού σύμφωνα με το bit άλλων
καναλιών.

7. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.3 Διαμόρφωση του διακόπτη Ethernet WAN
Αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε το LAN1 σε διεπαφή WAN.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Ethernet WAN
για να μεταβείτε στη σελίδα WAN του Ethernet, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-5.
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Σχήμα 3-5 Σελίδα διακόπτη WAN Ethernet

2. Αφού το κουμπί επιλογής οριστεί σε On (Ενεργό) και πατηθεί το κουμπί Apply
(Εφαρμογή), το LAN1 θα επανεκκινηθεί και θα λειτουργεί ως διεπαφή WAN. Διαφορετικά,
αν επιλεγεί η ρύθμιση Off (Ανενεργό), το LAN1 θα λειτουργεί ως διεπαφή LAN.
3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.4 Διαμόρφωση QoS
3.4.1 Διαμόρφωση καθολικών παραμέτρων QoS
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των καθολικών παραμέτρων QoS.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > QoS > QoS
Global Configuration (Καθολική διαμόρφωση QoS) για να μεταβείτε στη σελίδα QoS
Global Configuration (Καθολική διαμόρφωση QoS).
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 3-6.
Σχήμα 3-6 Σελίδα καθολικής διαμόρφωσης QoS

2. Τοποθετήστε το κουμπί επιλογής στη θέση On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία QoS μαζί με άλλες παραμέτρους, όπως το remarking DSCP και 802.1p.
3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

–Τέλος βημάτων –
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3.4.2 Διαμόρφωση ταξινόμησης QoS
Σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται οι παράμετροι των λειτουργιών διαμόρφωσης ταξινόμησης QoS.

Βήματα
1.

Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > QoS >
Classification (Ταξινόμηση)
για να μεταβείτε στη σελίδα Classification (Ταξινόμηση).

2. Πατήστε
(Δημιουργία νέου στοιχείου) για να δημιουργήσετε νέα
ταξινόμηση QoS. Η σελίδα εμφανίζεται στο Σχήμα 3-7.

Σχήμα 3-7 Σελίδα νέας ταξινόμησης QoS

Στον Πίνακα 3-3 αναφέρονται οι παράμετροι διαμόρφωσης ταξινόμησης QoS.
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Πίνακας 3-3 Περιγραφή παραμέτρων για την ταξινόμηση QoS
Παράμετρος
On/Off (Ενεργό/Ανενεργό)
Name (Όνομα)

Περιγραφή
Τοποθετήστε το κουμπί επιλογής στη θέση On (Ενεργό) για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταξινόμησης.
Για να δημιουργήσετε μια ταξινόμηση QoS, καταχωρίστε το όνομα της
ταξινόμησης.
Μπορεί να τροποποιηθεί από τον ISP.

Classification Priority
(Προτεραιότητα ταξινόμησης)
Packets Classification Criterion (Κριτήριο ταξινόμησης πακέτων)
All Interface (Όλες οι διεπαφές) Τοποθετήστε το κουμπί επιλογής στη θέση On (Ενεργό) για να
ενεργοποιήσετε όλες τις διεπαφές.
Ingress (Είσοδος)
Αν το κουμπί επιλογής για την ενεργοποίηση όλων των διεπαφών
έχει οριστεί σε Off (Ανενεργό), προσδιορίστε τη διεπαφή στην
οποία εφαρμόζεται η λειτουργία ταξινόμησης των δεδομένων.
Source MAC Address
Διεύθυνση MAC κεντρικού υπολογιστή προέλευσης.
(Διεύθυνση MAC προέλευσης)
Destination MAC Address
Διεύθυνση MAC κεντρικού υπολογιστή προορισμού.
(Διεύθυνση MAC προορισμού)
802.1p
Προσδιορίστε την τιμή του 802.1p για την τροποποίηση της
προτεραιότητας υπηρεσιών.
VLAN ID (Αναγνωριστικό VLAN) Προσδιορίζει ένα VLAN. Εύρος: 1–4094. Για να διασφαλιστεί η
κανονική λειτουργία της υπηρεσίας, το VLAN ID πρέπει να είναι το
ίδιο με εκείνο που έχει οριστεί στη διαμόρφωση ανώτερου
επιπέδου δηλ. από τον πάρoχο της υπηρεσίας.
Level 2 Protocol (Πρωτόκολλο
Το πρωτόκολλο επιπέδου 2 περιλαμβάνει τις επιλογές:
επιπέδου 2)
Unconcerned, IPv4, IPv6, ARP και PPPoE.
Source IP (Διεύθυνση IP
Διεύθυνση IP κεντρικού υπολογιστή προέλευσης.
προέλευσης)
Destination IP (Διεύθυνση IP
Διεύθυνση IP κεντρικού υπολογιστή προορισμού.
προορισμού)
DSCP
Τιμή DSCP.
Level 3 Protocol (Πρωτόκολλο
Το πρωτόκολλο επιπέδου 3 περιλαμβάνει τις επιλογές:
επιπέδου 3)
Unconcerned, TCP, UDP και ICMP.
Source Port (Θύρα προέλευσης) Αριθμός θύρας προέλευσης των πακέτων που αντιστοιχούν στο
κριτήριο.
Destination Port (Θύρα
Αριθμός θύρας προορισμού των πακέτων που αντιστοιχούν στο
προορισμού)
κριτήριο.
TCP ACK
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία TCP ACK.
Packets Classification Result (Αποτέλεσμα ταξινόμησης πακέτων)
802.1p Re-marking
Τιμή αναγνωριστικού 802.1p.
DSCP Re-marking
Αναγνωριστικό DSCP.
Traffic Policing Rule Index
(Δείκτης κανόνα επιτήρησης
Επιλογή δείκτη κανόνα επιτήρησης κυκλοφορίας.
κυκλοφορίας)
Traffic Class (Τάξη
Εύρος: 1-1024. Η τάξη κυκλοφορίας χρησιμοποιείται για τη
κυκλοφορίας)
δέσμευση μίας ή περισσότερων ταξινομήσεων σε μια ουρά.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

–Τέλος βημάτων –
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3.4.3 Διαμόρφωση διαχείρισης συμφόρησης του QoS
Σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται οι παράμετροι των λειτουργιών διαμόρφωσης διαχείρισης
συμφόρησης του QoS.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > QoS > Congestion
Management (Διαχείριση συμφόρησης) για να μεταβείτε στη σελίδα Congestion
Management (Διαχείριση συμφόρησης), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-8.

Σχήμα 3-8 Σελίδα διαχείρισης συμφόρησης

Στον Πίνακα 3-4 αναφέρονται οι παράμετροι διαχείρισης συμφόρησης του QoS.
Πίνακας 3-4 Περιγραφή παραμέτρων για τη διαχείριση συμφόρησης του QoS
Παράμετρος
Queue Switch
(Διακόπτης ουράς)
Interface (Διεπαφή)

Περιγραφή
On (Ενεργό): ενεργοποίηση της λειτουργίας ουράς.
Off (Ανενεργό): απενεργοποίηση της λειτουργίας ουράς.
Η διεπαφή περιλαμβάνει τα WAN (LAN1), LAN2, LAN3 και LAN4.
Σε κάθε διεπαφή μπορούν να διαμορφωθούν έως και 8 ουρές. Όταν οι
ουρές της διεπαφής αδειάσουν, θα γίνει κατάργηση των πολιτικών
προγραμματισμού.
Name (Όνομα)
Για να δημιουργήσετε μια συμφόρηση QoS, καταχωρίστε το όνομα της
συμφόρησης.
Priority (Προτεραιότητα) Προτεραιότητα της ουράς.
Εύρος: 1 - 8.
Algorithm (Αλγόριθμος) Αλγόριθμος της ουράς.
l SP: Αν ο αλγόριθμος μιας ουράς είναι SP, η προτεραιότητά της δεν
πρέπει να χρησιμοποιηθεί από άλλες ουρές στην ίδια διεπαφή.
l WFQ: Αν ο αλγόριθμος είναι WFQ, οι πολιτικές προγραμματισμού θα
ισχύσουν μόνο όταν το συνολικό βάρος των ουρών WFQ με ίση
προτεραιότητα είναι 100%.
Weight (Βάρος)
Μονάδα: %.
Rate (Ρυθμός)
Μονάδα: bps.
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Παράμετρος
Traffic Classes (Τάξεις
κυκλοφορίας)

As Default Queue (Ως
προεπιλεγμένη ουρά)

Queue Statistics
(Στατιστικά στοιχεία
ουράς)

Περιγραφή
Μηχανισμός κατηγοριοποίησης.
Η παράμετρος Traffic Classes (Τάξεις κυκλοφορίας) χρησιμοποιείται για τη
δέσμευση της ταξινόμησης σε μια ουρά. Χρησιμοποιήστε "," για να ενώσετε
τους αριθμούς όταν δεσμεύετε πολλές ταξινομήσεις, π.χ. "1, 2, 10". Έχετε
υπόψη ότι διαφορετικές ουρές μιας διεπαφής δεν μπορούν να δεσμεύσουν
την ίδια ταξινόμηση.
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία. Σε κάθε διεπαφή υπάρχει μια προεπιλεγμένη ουρά. Αν δεν
προσδιορίζεται, η πρώτη ουρά θα λειτουργεί ως η προεπιλεγμένη ουρά.
Διαφορετικά, η τελευταία ουρά που ρυθμίστηκε θα είναι η προεπιλεγμένη.
Έχετε υπόψη ότι η προεπιλεγμένη ουρά θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και δεν
μπορεί να απενεργοποιηθεί.
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία.

2. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

–Τέλος βημάτων –

3.4.4 Διαμόρφωση της επιτήρησης κυκλοφορίας του QoS
Σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται οι παράμετροι των λειτουργιών διαμόρφωσης της επιτήρησης
κυκλοφορίας του QoS.

Βήματα
1.

Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > QoS > Traffic
Policing (Επιτήρηση κυκλοφορίας)
για να μεταβείτε στη σελίδα Traffic Policing (Επιτήρηση κυκλοφορίας), όπως φαίνεται στο
Σχήμα 3-9.
Σχήμα 3-9 Σελίδα επιτήρησης κυκλοφορίας

Στον Πίνακα3-5 αναφέρονται οι παράμετροι επιτήρησης κυκλοφορίας του QoS.
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Πίνακας 3-5 Περιγραφή παραμέτρων για την επιτήρηση κυκλοφορίας του QoS
Παράμετρος
On/Off (Ενεργό/Ανενεργό)
Name (Όνομα)

Meter Type (Τύπος μετρητή)

Committed Rate (Δεσμευμένος
ρυθμός μετάδοσης)
Committed Burst Size
(Δεσμευμένο μέγεθος
καταιγισμού)
Conforming Action
(Συμμορφούμενη ενέργεια)

Non-conforming Action (Μη
συμμορφούμενη ενέργεια)

Excess Burst Size (Υπερβάλλον
μέγεθος καταιγισμού)
Partial Conforming Action
(Μερικώς συμμορφούμενη
ενέργεια)

DSCP Re-marking

802.1p Re-marking

Peak Rate (Μέγιστος ρυθμός)
Peak Burst Size (Μέγιστο
μέγεθος καταιγισμού)

Περιγραφή
Τοποθετήστε το κουμπί επιλογής στη θέση On (Ενεργό) για να
ενεργοποιήσετε την επιτήρηση κυκλοφορίας.
Για να δημιουργήσετε μια επιτήρηση κυκλοφορίας του QoS,
καταχωρίστε το όνομα του αναγνωριστικού επιτήρησης
κυκλοφορίας.
Στους τύπους μετρητών περιλαμβάνονται οι εξής:
l SimpleTokenBucket
l SimpleRateThreeColor
l TwoRateThreeColor
Εγγυημένος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων.
Η τιμή του "Δεσμευμένου μεγέθους καταιγισμού" συνιστάται να
ορίζεται στο 1/8 της τιμής του "Δεσμευμένου ρυθμού
μετάδοσης".
Στις συμμορφούμενες ενέργειες περιλαμβάνονται οι εξής:
l Μηδέν
l Απόρριψη
l Σήμανση DSCP
l Σήμανση 802.1p
l
Σήμανση DSCP & Σήμανση 802.1p
Στις μη συμμορφούμενες ενέργειες περιλαμβάνονται οι εξής:
l Μηδέν
l Απόρριψη
l Σήμανση DSCP
l Σήμανση 802.1p
l
Σήμανση DSCP & Σήμανση 802.1p
Μέγεθος καταιγισμού εκτός ορίων
Στις μερικώς συμμορφούμενες ενέργειες περιλαμβάνονται οι εξής:
l Μηδέν
l Απόρριψη
l Σήμανση DSCP
l Σήμανση 802.1p
l
Σήμανση DSCP & Σήμανση 802.1p
Κριτήριο ταξινόμησης QoS. Ένα DSCP καθορίζεται για το TOS στην
κεφαλίδα διεύθυνσης IP κάθε πακέτου, για να υποδείξει την
προτεραιότητα. Εύρος: 0–63.
Αν έχει ενεργοποιηθεί το VLAN, μπορείτε να τροποποιήσετε την
προτεραιότητα υπηρεσιών μέσω αυτής της παραμέτρου. Εύρος: 0–
7. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο υψηλότερη η προτεραιότητα.
Μέγιστος ρυθμός.
Η τιμή του "Μέγιστου μεγέθους καταιγισμού" συνιστάται να
ορίζεται στο 1/8 της τιμής του "Μέγιστου ρυθμού".

2. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.4.5 Διαμόρφωση μορφοποίησης κυκλοφορίας QoS
Σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται οι παράμετροι των λειτουργιών διαμόρφωσης της
μορφοποίησης κυκλοφορίας του QoS.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > QoS > Traffic
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shaping (Μορφοποίηση κυκλοφορίας)
για να μεταβείτε στη σελίδα Traffic shaping (Μορφοποίηση κυκλοφορίας), όπως
εμφανίζεται στο Σχήμα 3-10.
Σχήμα 3-10 Σελίδα μορφοποίησης κυκλοφορίας

Στον Πίνακα 3-6 αναφέρονται οι παράμετροι μορφοποίησης κυκλοφορίας του QoS.
Πίνακας 3-6 Περιγραφή παραμέτρων για τη μορφοποίηση κυκλοφορίας του QoS
Παράμετρος

Περιγραφή

On/Off (Ενεργό/Ανενεργό)

Τοποθετήστε το κουμπί επιλογής στη θέση On (Ενεργό) για να
ενεργοποιήσετε τη μορφοποίηση κυκλοφορίας.

Name (Όνομα)

Για να δημιουργήσετε μια μορφοποίηση κυκλοφορίας του QoS,
καταχωρίστε το όνομα του αναγνωριστικού μορφοποίησης
κυκλοφορίας.

Interface (Διεπαφή)

Η διεπαφή περιλαμβάνει τα WAN (LAN1), LAN2, LAN3 και LAN4.
Σε κάθε διεπαφή μπορούν να διαμορφωθούν έως και 8 ουρές.
Όταν οι ουρές της διεπαφής αδειάσουν, θα γίνει κατάργηση των
πολιτικών προγραμματισμού.

Rate (Ρυθμός)

Εγγυημένος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων.

2. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.5 Διαμόρφωση ασφάλειας
3.5.1 Διαμόρφωση επιπέδου τείχους προστασίας
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του επιπέδου τείχους προστασίας.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Security
(Ασφάλεια) > Firewall (Τείχος προστασίας) για να μεταβείτε στη σελίδα Firewall (Τείχος
προστασίας), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-11.
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Σχήμα 3-11 Σελίδα τείχους προστασίας

2. Ορίστε τις παραμέτρους. Για την περιγραφή των παραμέτρων ανατρέξτε στον Πίνακα 3-7.
Πίνακας 3-7 Περιγραφή παραμέτρων τείχους προστασίας
Παράμετρος
Επίπεδο τείχους
προστασίας

Enable SPI(IPv6)
[Ενεργοποίηση SPI(IPv6)]
Anti-Hacking (Προστασία
από ηλεκτρονική
πειρατεία)

Περιγραφή
l High (Υψηλό): επιτρέπει τη νόμιμη πρόσβαση από το WAN αλλά
απαγορεύει στις συσκευές διαδικτύου να αποστέλλουν πακέτα
ping στη διεπαφή WAN του Speedport Entry 2i.
l Middle (Μεσαίο, συνιστάται): επιτρέπει τη νόμιμη πρόσβαση
από το WAN και αποκλείει τα επικίνδυνα δεδομένα από το
Διαδίκτυο.
l Low (Χαμηλό): επιτρέπει τη νόμιμη πρόσβαση από το WAN και
επιτρέπει στις συσκευές διαδικτύου να αποστέλλουν πακέτα ping στη
διεπαφή WAN του Speedport Entry 2i.
Για να ενεργοποιήσετε την προστασία SPI (IPv6), κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί
επιλογής.
Για να ενεργοποιήσετε την προστασία από ηλεκτρονική πειρατεία και να
αποτρέψετε την απενεργοποίηση της συσκευής λόγω επιθέσεων μέσω του
Διαδικτύου, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί επιλογής.
Επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Security (Ασφάλεια) > The
Statistical Information of Anti-hacking (Στατιστικά στοιχεία
προστασίας από ηλεκτρονική πειρατεία) για να μεταβείτε στη
σελίδα προστασίας από ηλεκτρονική πειρατεία.
Σε αυτήν τη σελίδα εμφανίζεται ο αριθμός φορών που η Πύλη έχει
προστατεύσει ενεργά το δίκτυό σας κατά ηλεκτρονικής εισβολής από την
τελευταία φορά που έγινε επαναφορά των στατιστικών στοιχείων.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.5.2 Διαμόρφωση κριτηρίων φιλτραρίσματος
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των κριτηρίων φιλτραρίσματος.
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Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Security
(Ασφάλεια) > Filter Criteria (Κριτήρια φιλτραρίσματος)
για να μεταβείτε στη σελίδα Filter Criteria (Κριτήρια φιλτραρίσματος).
Διαμόρφωση διακόπτη και λειτουργίας φιλτραρίσματος
2. Πατήστε
(Σελίδα διαμόρφωσης διακόπτη και
λειτουργίας φιλτραρίσματος) για να ανοίξετε τη σελίδα διαμόρφωσης διακόπτη και
λειτουργίας
φιλτραρίσματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-12.
Σχήμα 3-12 Σελίδα διαμόρφωσης διακόπτη και λειτουργίας φιλτραρίσματος

3. Διαμορφώστε τους διακόπτες και τις παραμέτρους διαμόρφωσης λειτουργίας
φιλτραρίσματος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3-8 .
Πίνακας 3-8 Περιγραφή παραμέτρων για τους διακόπτες και τη λειτουργία φιλτραρίσματος
Παράμετρος
MAC Filter Switch (Διακόπτης φίλτρου
MAC)
MAC Filter (Φίλτρο MAC)

URL Filter Switch (Διακόπτης φίλτρου
URL)
URL Filter (Φίλτρο URL)

Περιγραφή
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φιλτραρίσματος MAC.
l Ενεργοποίηση της λειτουργίας φιλτραρίσματος MAC.
Υπάρχουν δύο λειτουργίες
l Black List (Μαύρη λίστα)
l
White List (Λευκή λίστα)
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φιλτραρίσματος URL.
l Ενεργοποίηση της λειτουργίας φιλτραρίσματος URL.
Υπάρχουν δύο λειτουργίες
l Black List (Μαύρη λίστα)
l White List (Λευκή λίστα)

4. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

MAC Filter (Φίλτρο MAC)
5. Πατήστε
(Φίλτρο MAC) για να ανοίξετε τη σελίδα του φίλτρου MAC, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 3-13.
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Σχήμα 3-13 Φίλτρο MAC

6. Στον Πίνακα3-9 αναφέρονται οι παράμετροι του φίλτρου MAC.
Πίνακας 3-9 Περιγραφή παραμέτρων για το φίλτρο MAC
Παράμετρος
Name (Όνομα)
Type (Τύπος)

Protocol (Πρωτόκολλο)
Source MAC/Destination MAC
(Διεύθυνση MAC προέλευσης/
Διεύθυνση MAC προορισμού)

Περιγραφή
Το όνομα του φίλτρου MAC.
Ο τύπος μπορεί να είναι Bridge (Γέφυρα), Routing
(Δρομολόγηση) και Bridge And Routing (Γέφυρα και
Δρομολόγηση).
Το πρωτόκολλο στο οποίο θα εφαρμοστεί ο κανόνας του
φίλτρου MAC.
Η διεύθυνση MAC που πρέπει να φιλτραριστεί.
Δεν μπορούν να είναι κενές και οι δύο επιλογές ταυτόχρονα.

7. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
URL Filter (Φίλτρο URL)
8. Πατήστε
(Φίλτρο URL) για να ανοίξετε τη σελίδα URL Filter (Φίλτρο URL), όπως
φαίνεται στο Σχήμα 3-14.
Σχήμα 3-14 Σελίδα φίλτρου URL

9. Στον Πίνακα 3-10 αναφέρονται οι παράμετροι του φίλτρου URL.
Πίνακας 3-10 Παράμετροι περιγραφής για το φίλτρο URL
Παράμετρος
Name (Όνομα)
URL

Περιγραφή
Το όνομα του φίλτρου URL.
Η διεύθυνση URL.
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10. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
Φίλτρο διευθύνσεων IP-IPv4
11. Πατήστε
(Φίλτρο διευθύνσεων IP-IPv4) για να ανοίξετε τη σελίδα
φίλτρου IPv4, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-15.
Σχήμα 3-15 Σελίδα φίλτρου IPv4

12. Στον Πίνακα 3-11 αναφέρονται οι παράμετροι φίλτρου διευθύνσεων IP.
Πίνακας 3-11 Περιγραφές παραμέτρων για το φίλτρο IPv4
Παράμετρος
On/Off (Ενεργό/Ανενεργό)
Name (Όνομα)
Mode (Λειτουργία)
Protocol (Πρωτόκολλο)
Source Port Range/Destination
Port Range (Εύρος θυρών
προέλευσης / Εύρος θυρών
προορισμού)
Source IP Range/Destination IP
Range (Εύρος διευθύνσεων IP
προέλευσης / Εύρος διευθύνσεων
IP προορισμού)

Περιγραφή
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία του φίλτρου IPv4.
Όνομα του στοιχείου φίλτρου διευθύνσεων IP. Το όνομα
πρέπει να προσδιορίζεται.
Προσδιορίστε αν τα πακέτα δεδομένων θα απορρίπτονται ή θα
επιτρέπονται.
Επιλογή του πρωτοκόλλου για το οποίο πρέπει να
φιλτράρονται τα πακέτα. Από προεπιλογή ορίζεται σε TCP.
Θύρα προέλευσης/προορισμού.

Διεύθυνση IP προέλευσης/προορισμού.
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Παράμετρος

Περιγραφή

Ingress (Είσοδος)

Προσδιορισμός της κατεύθυνσης της κυκλοφορίας
δεδομένων. Οι τιμές για τις επιλογές «Είσοδος» και
«Έξοδος» δεν μπορούν να είναι οι ίδιες.
l

Αν η είσοδος είναι LAN, η έξοδος θα πρέπει να
είναι μια σύνδεση WAN. Η κατεύθυνση της
κυκλοφορίας δεδομένων είναι ανοδική (upstream).

l

Egress (Έξοδος)

Αν η είσοδος είναι μια σύνδεση WAN, η έξοδος θα πρέπει
να είναι το LAN. Η κατεύθυνση της κυκλοφορίας δεδομένων
είναι καθοδική (downstream).

Προσδιορισμός της κατεύθυνσης της κυκλοφορίας
δεδομένων. Οι τιμές για τις επιλογές «Είσοδος» και
«Έξοδος» δεν μπορούν να είναι οι ίδιες.
l

Αν η είσοδος είναι το LAN, η έξοδος θα πρέπει να είναι
ένα WAN. Η κατεύθυνση της κυκλοφορίας δεδομένων
είναι ανοδική (upstream).

l

Αν είσοδος είναι ένα WAN, η έξοδος θα πρέπει να είναι
το LAN. Η κατεύθυνση της κυκλοφορίας δεδομένων είναι
καθοδική (downstream).

Για τη διαμόρφωση του φίλτρου IPv6 ανατρέξτε στη διαμόρφωση του φίλτρου IPv4.

13. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.5.3 Διαμόρφωση ελέγχου τοπικής υπηρεσίας
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του ελέγχου τοπικής υπηρεσίας.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Security
(Ασφάλεια) > Local Service Control (Έλεγχος τοπικής υπηρεσίας) για να μεταβείτε στη
σελίδα Local Service Control (Έλεγχος τοπικής υπηρεσίας).
Έλεγχος τοπικής υπηρεσίας-IPv4
2. Πατήστε
(Έλεγχος υπηρεσίας-IPv4) για να ανοίξετε τη σελίδα
Service Control-IPv4 (Έλεγχος υπηρεσίας-IPv4), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-16.
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Σχήμα 3-16 Σελίδα ελέγχου υπηρεσίας-IPv4

3. Διαμόρφωση παραμέτρων ελέγχου τοπικής υπηρεσίας-IPv4.
Στον Πίνακα 3-12 αναφέρονται οι παράμετροι του ελέγχου τοπικής υπηρεσίας-IPv4.
Πίνακας 3-12 Περιγραφή παραμέτρων για τον έλεγχο υπηρεσίας-IPv4
Παράμετρος

Περιγραφή

Name (Όνομα)

Όνομα του στοιχείου ελέγχου υπηρεσίας. Το όνομα πρέπει να
προσδιορίζεται.

Mode (Λειτουργία)

Ingress (Είσοδος)

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες λειτουργίες:
l

Allow (Αποδοχή)

l

Discard (Απόρριψη)

Προσδιορίστε την κατεύθυνση της εισερχόμενης ροής δεδομένων.
Αυτή η παράμετρος πρέπει να προσδιοριστεί.
l Αν η είσοδος είναι LAN, η ροή δεδομένων είναι ανοδική
(upstream).
l Αν η είσοδος είναι ένα WAN , η ροή δεδομένων είναι καθοδική
(downstream).

IP Address Range (Εύρος
διευθύνσεων IP)

Το τμήμα διεύθυνσης IP που πρέπει να φιλτραριστεί.
Όταν το τμήμα διεύθυνσης IP είναι μηδενικό, αναφέρεται σε όλες τις
διευθύνσεις IP.

Service Type (Τύπος υπηρεσίας) Προσδιορίστε την υπηρεσία για την οποία επιτρέπεται ή απαγορεύεται
η πρόσβαση.

4. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Έλεγχος υπηρεσίας-IPv6
5. Πατήστε Service Control-IPv6 (Έλεγχος υπηρεσίας-IPv6) για να ανοίξετε τη σελίδα Service
Control-IPv6 (Έλεγχος υπηρεσίας-IPv6), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-16.
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Σχήμα 3-17 Σελίδα ελέγχου υπηρεσίας-IPv6

Στον Πίνακα 3-13 αναφέρονται οι παράμετροι του ελέγχου υπηρεσίας-IPv6.
Πίνακας 3-13 Περιγραφή παραμέτρων για τον έλεγχο υπηρεσίας-IPv6
Παράμετρος

Περιγραφή

Name (Όνομα)

Όνομα του στοιχείου ελέγχου υπηρεσίας. Το όνομα πρέπει να
προσδιορίζεται.

Mode (Λειτουργία)

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες λειτουργίες: Allow και Discard (Αποδοχή
και Απόρριψη).

Ingress (Είσοδος)

Προσδιορίστε την κατεύθυνση της εισερχόμενης ροής δεδομένων.
Αυτή η παράμετρος πρέπει να προσδιοριστεί.
l

Αν η είσοδος είναι LAN, η ροή δεδομένων είναι ανοδική
(upstream).

l

Αν η είσοδος είναι σύνδεση WAN, η ροή
δεδομένων είναι καθοδική (downstream).

Prefix (Πρόθεμα)

Πρόθεμα διεύθυνσης IPv6.

Service Type (Τύπος
υπηρεσίας)

Η υπηρεσία για την οποία επιτρέπεται ή απαγορεύεται η πρόσβαση στη
συσκευή.

6. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.5.4 Διαμόρφωση ALG
Σε αυτήν τη σελίδα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του ALG. Οι παράμετροι για τη
λειτουργία διαμόρφωσης ασφαλείας παρέχονται στη σελίδα ALG.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Security
(Ασφάλεια) > ALG για να μεταβείτε στη σελίδα ALG, η οποία φαίνεται στο Σχήμα 3-18.
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Σχήμα 3-18 Σελίδα διαμόρφωσης ALG

2. Επιλέξτε τις υπηρεσίες ALG.
3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

l Πατήστε All On (Ενεργοποίηση όλων) για να επιλέξετε όλες τις υπηρεσίες ALG.
l Πατήστε All Off (Απενεργοποίηση όλων) για να ακυρώσετε όλες τις υπηρεσίες
ALG.

– Τέλος βημάτων –

3.5.5 Διαμόρφωση DMZ
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του DMZ. Οι παράμετροι για τις
λειτουργίες διαμόρφωσης του DMZ παρέχονται στη σελίδα DMZ.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Security
(Ασφάλεια) > DMZ για να μεταβείτε στη σελίδα DMZ, που φαίνεται στο Σχήμα 3-19.
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Σχήμα 3-19 Σελίδα διαμόρφωσης DMZ

Στον Πίνακα3-14 αναφέρονται οι παράμετροι DMZ.
Πίνακας 3-14 Περιγραφή παραμέτρων για το DMZ
Παράμετρος
DMZ Switch (Διακόπτης DMZ)
WAN Connection (Σύνδεση WAN)
LAN Host (Κεντρικός υπολογιστής
LAN)

Περιγραφή
Ενεργοποίηση της λειτουργίας DMZ κεντρικού υπολογιστή.
Τύπος σύνδεση ςWAN.
Η διεύθυνση IP ή η διεύθυνση MAC του υπολογιστή στην
πλευρά του LAN.

2. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.5.6 Διαμόρφωση προώθησης θυρών
Αυτή η διαδικασία παρουσιάζει τον τρόπο διαμόρφωσης της προώθησης θυρών, προκειμένου
ένας υπολογιστής από το εξωτερικό δίκτυο να διαθέτει πρόσβαση στο διακομιστή στην πλευρά
του LAN μέσω της σύνδεσης WAN . Οι παράμετροι των λειτουργιών διαμόρφωσης της
προώθησης θυρών παρέχονται στη σελίδα Port Forwarding (Προώθηση θυρών).
Αν διαθέτετε τοπικούς διακομιστές για διαφορετικές υπηρεσίες και θέλετε να τους
καταστήσετε δημόσια προσβάσιμους, πρέπει να προσδιορίσετε την πολιτική προώθησης
θυρών. Όταν εφαρμόζεται το NAT , μεταφράζει τις εσωτερικές διευθύνσεις IP αυτών των
διακομιστών σε μια μεμονωμένη διεύθυνση IP, η οποία είναι μοναδική στο Διαδίκτυο.
Για τους χρήστες του Διαδικτύου, όλοι οι εικονικοί διακομιστές στο LAN σας έχουν την ίδια
διεύθυνση IP. Αυτή η διεύθυνση IP εκχωρείται από τον ISP. Αυτή η διεύθυνση θα πρέπει να
είναι στατική και όχι δυναμική, προκειμένου οι χρήστες του Διαδικτύου να συνδέονται
ευκολότερα στους διακομιστές σας. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
δυναμικού DNS, για να δίνετε στους χρήστες τη δυνατότητα να συνδέονται στους εικονικούς
διακομιστές σας χρησιμοποιώντας ένα URL, αντί για μια διεύθυνση IP.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Security
(Ασφάλεια) > Port Forwarding (Προώθηση θυρών) για να μεταβείτε στη σελίδα Port
Forwarding (Προώθηση θυρών), που φαίνεται στο Σχήμα 3-20.
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Σχήμα 3-20 Σελίδα διαμόρφωσης προώθησης θυρών

2. Διαμορφώστε τις παραμέτρους προώθησης θυρών.
Στον Πίνακα 3-15 αναφέρονται οι παράμετροι ρυθμίσεων προώθησης θυρών.
Πίνακας 3-15 Περιγραφή παραμέτρων για την προώθηση θυρών
Παράμετρος
On/Off (Ενεργό/Ανενεργό)
Name (Όνομα)
Protocol (Πρωτόκολλο)

WAN Connection (Σύνδεση WAN)
WAN Host IP Range (Εύρος
διευθύνσεων IP κεντρικού
υπολογιστή WAN)
MAC Mapping (Αντιστοίχιση MAC)

LAN Host IP (Διεύθυνση IP
κεντρικού υπολογιστή LAN)
LAN Host MAC Address (Διεύθυνση
MAC κεντρικού υπολογιστή LAN)
WAN Port Range (Εύρος θυρών
WAN)
LAN Host Port Range (Εύρος θυρών
κεντρικού υπολογιστή LAN)

Περιγραφή
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία προώθησης θυρών.
Το όνομα του εικονικού κεντρικού υπολογιστή. Δεν μπορεί να
είναι κενό.
Όνομα πρωτοκόλλου. Περιλαμβάνονται οι επιλογές TCP,
UDP, TCP AND UDP. Το προεπιλεγμένο πρωτόκολλο είναι
το TCP.
Η σύνδεση WAN που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον
εικονικό κεντρικό υπολογιστή.
Το τμήμα διεύθυνσης IP των κεντρικών υπολογιστών στην πλευρά
του WAN.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιστοίχισης MAC και
αντιστοιχίστε τις διευθύνσεις MAC των κεντρικών
υπολογιστών στην πλευρά του LAN με μία μεμονωμένη
διεύθυνση MAC.
Διεύθυνση IP του κεντρικού υπολογιστή στην πλευρά του LAN.
Η διεύθυνση MAC του κεντρικού υπολογιστή στην πλευρά του
LAN.
Τμήμα θύρας των κεντρικών υπολογιστών στην πλευρά του WAN.
Εύρος του αριθμού θυρών του κεντρικού υπολογιστή στην πλευρά
του LAN. Εύρος: 1- 65535.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –
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3.5.7 Διαμόρφωση ενεργοποίησης θυρών
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης της ενεργοποίησης θυρών. Οι
παράμετροι για τις λειτουργίες διαμόρφωσης της ενεργοποίησης θυρών παρέχονται στη
σελίδα Port Trigger (ενεργοποίηση θυρών).
Μια θύρα μπορεί να οριστεί ως η θύρα ενεργοποίησης. Όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί
αυτήν τη θύρα ενεργοποίησης για να πραγματοποιήσει μια σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο, η
συσκευή Speedport Entry 2i θα προωθήσει την εξωτερική σύνδεση στην εσωτερική θύρα
προώθησης.
Η ενεργοποίηση θυρών χρησιμοποιείται για την προστασία των θυρών. Το σύστημα δεν
ανοίγει τις συγκεκριμένες θύρες, παρά μόνο αν ενεργοποιηθούν.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Security
(Ασφάλεια) > Port Trigger (Ενεργοποίηση θυρών)
για να μεταβείτε στη σελίδα Port Trigger (Ενεργοποίηση θυρών), που φαίνεται στο Σχήμα 321.
Σχήμα 3-21 Σελίδα διαμόρφωσης ενεργοποίησης θυρών

2. Διαμορφώστε τις παραμέτρους ενεργοποίησης θυρών. Στον Πίνακα 3-16 αναφέρονται οι
παράμετροι ενεργοποίησης θυρών.
Πίνακας 3-16 Περιγραφή παραμέτρων για την ενεργοποίηση θυρών
Παράμετρος
On/Off (Ενεργό/Ανενεργό)
Name (Όνομα)
Trigger IP Address (Διεύθυνση IP
ενεργοποίησης)
Service Type (Τύπος υπηρεσίας)

Trigger Port (Θύρα ενεργοποίησης)

Περιγραφή
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργοποίησης θυρών.
Το όνομα της ενεργοποίησης θυρών.
Διεύθυνση IP του υπολογιστή στην πλευρά του LAN.
Ο τύπος υπηρεσίας της εφαρμογής. Στους τύπους
περιλαμβάνονται οι TCP, UDP και TCP AND UDP.
Ο προεπιλεγμένος τύπος υπηρεσίας είναι TCP.
Η θύρα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή.
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Παράμετρος
Connect Type (Τύπος σύνδεσης)

WAN Port Range (Εύρος θυρών
WAN)

Timeout (Χρονικό όριο)

Περιγραφή
Ο τύπος σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το
εξωτερικό δίκτυο. Περιλαμβάνονται οι τύποι TCP, UDP, και
TCP AND UDP.
Ο προεπιλεγμένος τύπος υπηρεσίας είναι TCP.
Προσδιορίστε το εύρος θυρών του πρωτοκόλλου συσκευής που
αντιστοιχίζει η θύρα ενεργοποίησης, δηλαδή τον αριθμό θυρών
επιπέδου 4 των πακέτων.
Αφού η συσκευή προσπελάσει τη θύρα ενεργοποίησης,
ενεργοποιείται η υπηρεσία μεταξύ της αρχικής και τελικής
θύρας.
Η αρχική θύρα WAN και η τελική θύρα WAN πρέπει να
προσδιοριστούν και να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
l Ο αριθμός της τελικής θύρας είναι μεγαλύτερος από τον
αριθμό της αρχικής θύρας.
l Η διαφορά μεταξύ του αριθμού της τελικής θύρας και του
αριθμού της αρχικής θύρας είναι μικρότερη του εννέα.
Ο χρόνος κατά τον οποίο δεν πραγματοποιείται κυκλοφορία.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.6 Διαμόρφωση γονικών ελέγχων
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των γονικών ελέγχων.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Parental
Controls (Γονικοί έλεγχοι) για να μεταβείτε στη σελίδα Parental Controls (Γονικοί
έλεγχοι), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-22.
Σχήμα 3-22 γονικοί έλεγχοι

2. Διαμορφώστε τις παραμέτρους γονικών ελέγχων. Στον Πίνακα 3-17 αναφέρονται οι
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παράμετροι γονικών ελέγχων.
Πίνακας 3-17 Παράμετροι γονικών ελέγχων
Παράμετρος
Ενεργό/Ανενεργό
Name (Όνομα)
User Identity (Ταυτότητα
χρήστη)

Days (Ημέρες)
Duration (Διάρκεια)
Action (Ενέργεια)

Περιγραφή
Πατήστε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γονικών
ελέγχων.
Το όνομα του γονικού ελέγχου.
Διαμορφώστε τα στοιχεία του χρήστη χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP ή
τη διεύθυνση MAC.
Αν επιλέξετε All user (Όλοι οι χρήστες), συμπεριλαμβάνονται όλοι οι
χρήστες της συσκευής Speedport Entry 2i .
Προσδιορίστε τις ημέρες κατά τις οποίες θα εφαρμόζονται οι γονικοί
έλεγχοι.
Προσδιορίστε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα εφαρμόζονται οι
γονικοί έλεγχοι.
Η συσκευή υποστηρίζει τις εξής ενέργειες:
l

URL

Απαγόρευση πρόσβασης στο Διαδίκτυο

l Μαύρη λίστα URL
l Λευκή λίστα URL
Η διεύθυνση URL στην οποία θα επιτρέπεται ή θα απαγορεύεται η
πρόσβαση ανάλογα με το αν έχει επιλεγεί η Λευκή λίστα URL ή η Μαύρη
λίστα URL αντίστοιχα. .

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.7 Διαμόρφωση DDNS
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του DDNS. Οι παράμετροι για τη
λειτουργία διαμόρφωσης του DDNS παρέχονται στη σελίδα DDNS.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > DDNS για να
μεταβείτε στη σελίδα DDNS,
που φαίνεται στο Σχήμα 3-23.
Σχήμα 3-23 Σελίδα διαμόρφωσης DDNS
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2. Διαμορφώστε τις παραμέτρους DDNS.
Στον Πίνακα 3-18 αναφέρονται οι παράμετροι DDNS.
Πίνακας 3-18 Περιγραφή παραμέτρων για το DDNS
Παράμετρος
DDNS switch (Διακόπτης
DDNS)
Provider (Πάροχος)

Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας DDNS.

Υποστηριζόμενος πάροχος.
Επιλογές: dyndns και DtDNS.
Αν επιλεγεί το DtDNS, πρέπει να διαμορφωθεί η Σύνδεση WAN.
Provider URL (URL
Το URL του παρόχου.
παρόχου)
Αν χρησιμοποιείται το dyndns HTTP, το URL είναι http://www.dyndns.com.
Αν χρησιμοποιείται το DtDNS HTTP, το URL είναι http://www.dtdns.com.
Username (Όνομα χρήστη) Όνομα χρήστη διακομιστή DDNS.
Password (Κωδικός
Κωδικός πρόσβασης διακομιστή DDNS.
πρόσβασης)
Host name (Όνομα
Όνομα κεντρικού υπολογιστή που αντιστοιχεί στο χρήστη.
κεντρικού υπολογιστή)
WAN Connection (Σύνδεση Σύνδεση WAN στην οποία έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία DDNS.
WAN)

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.8 Διαμόρφωση SNTP
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του SNTP. Οι παράμετροι των
λειτουργιών διαμόρφωσης του SNTP παρέχονται στη σελίδα SNTP.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > SNTP για να
μεταβείτε στη σελίδα SNTP,
που φαίνεται στο Σχήμα 3-24.
Σχήμα 3-24 Σελίδα διαμόρφωσης SNTP

2. Διαμορφώστε τις παραμέτρους SNTP.
Στον Πίνακα 3-19 αναφέρονται οι παράμετροι SNTP.
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Πίνακας 3-19 Περιγραφή παραμέτρων για το SNTP
Παράμετρος
Time Zone (Ζώνη ώρας)
Primary NTP Server Address (Διεύθυνση
κύριου διακομιστή NTP)
Secondary NTP Server Address
(Διεύθυνση δευτερεύοντα διακομιστή
NTP)
DSCP

Περιγραφή
Ζώνη ώρας.
Διεύθυνση IP ή όνομα τομέα του ενεργού διακομιστή NTP.
Διεύθυνση IP ή όνομα τομέα του εφεδρικού διακομιστή NTP.
Εύρος: 0–63.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.9 Διαμόρφωση δέσμευσης θυρών
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης της δέσμευσης θυρών. Οι
παράμετροι των λειτουργιών διαμόρφωσης της δέσμευσης θυρών παρέχονται στη σελίδα Port
Binding (Δέσμευση θυρών).

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Port Binding
(Δέσμευση θυρών) για να μεταβείτε στη σελίδα Port Binding (Δέσμευση θυρών), που
φαίνεται στο Σχήμα 3-25.
Σχήμα 3-25 Σελίδα διαμόρφωσης δέσμευσης θυρών

2. Επιλέξτε τη σύνδεση WAN και κατόπιν τη θύρα LAN ή το SSID που θέλετε να δεσμεύσετε.

l Πατήστε All On (Ενεργοποίηση όλων) για να επιλέξετε όλους τους τύπους
δέσμευσης θυρών.
l Πατήστε All Off (Απενεργοποίηση όλων) για να ακυρώσετε όλους τους τύπους
δέσμευσης θυρών.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –
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3.10 Διαμόρφωση της δυναμικής δρομολόγησης
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης της δυναμικής δρομολόγησης.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Dynamic
Routing (Δυναμική δρομολόγηση) για να μεταβείτε στη σελίδα Dynamic Routing
(Δυναμική δρομολόγηση).
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 3-26.
Σχήμα 3-26 Δυναμική δρομολόγηση

Οι επιλογές διαμόρφωσης RIP διαφέρουν ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου RIP Version
(Έκδοση RIP).
RIP
2. Διαμορφώστε τις παραμέτρους RIP.
Στον Πίνακα 3-20 αναφέρονται οι παράμετροι RIP.
Πίνακας 3-20 Παράμετροι RIP
Παράμετρος
Enable RIP (Ενεργοποίηση RIP)
RIP Version (Έκδοση RIP)

Περιγραφή
Πατήστε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία RIP.
Εύρος: RIP v1 , RIP v2 και Συμβατό με RIP v1.
l

RIP v1：ρύθμιση με την οποία στέλνονται
μόνο πακέτα RIP-1.

l

Authentication Type (Τύπος ελέγχου
ταυτότητας)
Authentication Key (Κλειδί ελέγχου
ταυτότητας)

πολλαπλά μόνο πακέτα RIP-2.
l
RIP v1 Compatible (Συμβατό με RIP v1): ρύθμιση με
την οποία μεταδίδονται πακέτα RIP-2.
Στους τύπους περιλαμβάνονται οι None (Κανένας), Simple text
(Απλό κείμενο) και MD5. Από προεπιλογή ορίζεται σε None
(Κανένας).
Εύρος: 1-16 χαρακτήρες
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3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
RIPng
4. Πατήστε

για να ανοίξετε τη σελίδα RIPng, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-27.

Σχήμα 3-27 RIPng

5. Πατήστε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία RIPng.
6. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.11 Διαμόρφωση πολλαπλής διανομής (Multicast)
3.11.1 Διαμόρφωση IGMP
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του IGMP. Οι παράμετροι για τις
λειτουργίες διαμόρφωσης του IGMP παρέχονται στη σελίδα IGMP.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Multicast
(Πολλαπλή διανομή) > IGMP για να μεταβείτε στη σελίδα IGMP.
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 3-28.
Σχήμα 3-28 Σελίδα διαμόρφωσης IGMP

2.

Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες IGMP, όπως ακολουθούν στον Πίνακα 3-21.
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Πίνακας 3-21 Περιγραφή παραμέτρων για το IGMP
Παράμετρος

Περιγραφή

IGMP Snooping
(Παρακολούθηση IGMP)

Το σύστημα παρακολουθεί πακέτα IGMP από τη συσκευή
MDU/DSLAM και προωθεί τα πακέτα βάσει των πληροφοριών κάθε
πακέτου.

IGMP Proxy (Διακομιστής
μεσολάβησης IGMP)

Το σύστημα παίζει τον ρόλο διακομιστή μεσολάβησης για την
προώθηση πακέτων IGMP από τη συσκευή MDU/DSLAM προς
άλλες συσκευές.

l
l

Πατήστε All On (Ενεργοποίηση όλων) για να επιλέξετε όλες τις λειτουργίες IGMP.
Πατήστε All Off (Απενεργοποίηση όλων) για να ακυρώσετε όλες τις λειτουργίες
IGMP.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

3.11.2 Διαμόρφωση MLD
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του MLD που χρησιμοποιείται για
το Multicast σε IPv6 δίκτυα. Οι παράμετροι για τις λειτουργίες διαμόρφωσης του MLD
παρέχονται στη σελίδα MLD.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Internet (Διαδίκτυο) > Multicast
(Πολλαπλή διανομή) > MLD για να μεταβείτε στη σελίδα MLD.
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 3-29.
Σχήμα 3-29 Σελίδα διαμόρφωσης MLD

2. Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες MLD, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3-22.
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Πίνακας 3-22 Περιγραφή παραμέτρων για το MLD
Παράμετρος

Περιγραφή

IGMP Snooping
(Παρακολούθηση IGMP)

Το σύστημα παρακολουθεί πακέτα MLD από τη συσκευή
MDU/DSLAM και προωθεί τα πακέτα βάσει των πληροφοριών κάθε
πακέτου.

IGMP Proxy (Διακομιστής
μεσολάβησης IGMP)

Το σύστημα παίζει τον ρόλο διακομιστή μεσολάβησης για την
προώθηση πακέτων MLD από τη συσκευή MDU/DSLAM προς άλλες
συσκευές.

l Πατήστε All On (Ενεργοποίηση όλων) για να επιλέξετε όλες τις λειτουργίες IGMP.
l Πατήστε All Off (Απενεργοποίηση όλων) για να ακυρώσετε όλες τις λειτουργίες
IGMP.

– Τέλος βημάτων –
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Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή.
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Κεφάλαιο 4. Διαμόρφωση τοπικού
δικτύου
Πίνακας περιεχομένων
Έλεγχος κατάστασης τοπικού δικτύου ....................................................................................... 4-1
Διαμόρφωση WLAN.................................................................................................................... 4-2
Διαμόρφωση LAN ....................................................................................................................... 4-7
Διαμόρφωση δρομολόγησης ................................................................................................... 4-14
Διαμόρφωση UPnP ................................................................................................................... 4-20

4.1 Έλεγχος κατάστασης τοπικού δικτύου
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η κατάσταση του τοπικού δικτύου. Στις πληροφορίες που
σχετίζονται με την κατάσταση τοπικού δικτύου περιλαμβάνονται οι LAN Status (Κατάσταση
LAN), WLAN Status (Κατάσταση WLAN), WLAN Client Status (Κατάσταση πελάτη WLAN), LAN
Client Status (Κατάσταση πελάτη LAN) και FON Status (Κατάσταση FON). Οι πληροφορίες που
σχετίζονται με την κατάσταση τοπικού δικτύου φαίνονται παρακάτω.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Local Network (Τοπικό δίκτυο) >
Status (Κατάσταση) για να μεταβείτε στη σελίδα Local Network Status (Κατάσταση
τοπικού δικτύου).
Η σελίδα φαίνεται στο σχήμα 4-1.
Σχήμα 4-1 Σελίδα κατάστασης τοπικού δικτύου

2. Πατήστε Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.

– Τέλος βημάτων –
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4.2 Διαμόρφωση WLAN
4.2.1 Διαμόρφωση βασικών παραμέτρων του WLAN
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των βασικών ρυθμίσεων του WLAN.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Local Network (Τοπικό δίκτυο) > WLAN
> WLAN Basic (Βασικές ρυθμίσεις WLAN) για να μεταβείτε στη σελίδα WLAN Basic
(Βασικές ρυθμίσεις WLAN).
Διαμόρφωση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης WLAN
2. Πατήστε

(Διαμόρφωση ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης WLAN). Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-2.
Σχήμα 4-2 Διαμόρφωση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης WLAN

3.

Στον Πίνακα 4-1 αναφέρονται οι παράμετροι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του WLAN.
Πίνακας 4-1 Παράμετροι διαμόρφωσης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης WLAN
Παράμετρος
Mode (Λειτουργία)

Περιγραφή
Η συσκευή υποστηρίζει δύο λειτουργίες:
l Manual (Χειροκίνητη)
l Scheduled Power On (προγραμματισμένη ενεργοποίηση)
Στη λειτουργία προγραμματισμένης ενεργοποίησης, όταν η
συσκευή συγχρονίζεται με το χρόνο δικτύου, θα ενεργοποιείται
το ασύρματο δίκτυο.
WLAN (2.4GHz)
Πατήστε On (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο.
On Time/Off Time (Χρόνος
Ισχύει μόνο όταν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) προγραμματισμένης ενεργοποίησης.

4. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
Καθολική διαμόρφωση WLAN
5. Πατήστε

(Καθολική διαμόρφωση WLAN).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-3.
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Σχήμα 4-3 Σελίδα καθολικής διαμόρφωσης WLAN

Στον Πίνακα 4-2 αναφέρονται οι παράμετροι καθολικής διαμόρφωσης του WLAN.

6.

Πίνακας 4-2 Περιγραφή παραμέτρων για την καθολική διαμόρφωση του WLAN
Παράμετρος

Περιγραφή

Channel (Κανάλι)

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Auto (Αυτόματα).

Mode (Λειτουργία)

Επιλέξτε τη λειτουργία μετάδοσης RF του ασύρματου σήματος.

SSID Isolation (Απομόνωση SSID) Επιλέξτε On (Ενεργό), ώστε οι πελάτες ασύρματου δικτύου με
διαφορετικά SSID να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ
τους.
Band Width (Εύρος ζώνης)

Υπάρχουν τρεις επιλογές: AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), 20 MHz και 40
MHz. Η προεπιλογή είναι 20 MHz.

Transmitting Power (Ισχύς
μετάδοσης)

Επιλέξτε την ισχύ μετάδοσης, όπως απαιτείται.

QoS Type (Τύπος QoS)

Υπάρχουν τρεις τύποι QoS:
l

Disable (Απενεργοποίηση)

l

WMM

l

SSID

7. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Κουμπί WPS

Προαπαιτούμενα
l
l
l

Ο διακόπτης ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένος.
Το SSID1 είναι ενεργό και δεν μπορεί να αποκρυφθεί.
Ο τύπος ελέγχου ταυτότητας του SSID1 είναι WPA ή WPA2 και ο αλγόριθμος
κρυπτογράφησης είναι AES ή TKIP/AES.

8. Πατήστε

(Κουμπί WPS).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-4.
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Σχήμα 4-4 Κουμπί WPS

Κατόπιν, πατήστε το κουμπί WPS Push Button (Κουμπί WPS).
Ρυθμίσεις WLAN SSID
9. Πατήστε

(Διαμόρφωση WLAN SSID).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-5.
Σχήμα 4-5 Σελίδα ρυθμίσεων WLAN SSID

Στον Πίνακα 4-3 αναφέρονται οι παράμετροι ρύθμισης του WLAN SSID.
Πίνακας 4-3 Περιγραφές παραμέτρων για τη ρύθμιση του WLAN SSID
Παράμετρος

Περιγραφή

On/Off (Ενεργό/Ανενεργό)

Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία WLAN του SSID.

SSID Name (Όνομα SSID)

Το όνομα του SSID.

SSID Hide (Απόκρυψη SSID)

Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να αποκρύψετε τις

Encryption Type (Τύπος
κρυπτογράφησης)
WPA Passphrase (Φράση
πρόσβασης WPA)
Enable SSID Isolation
(Ενεργοποίηση απομόνωσης
SSID)

πληροφορίες SSID από άλλους χρήστες.
Επιλέξτε τον τύπο κρυπτογράφησης.
Εύρος: 8 - 63 χαρακτήρες (η προεπιλεγμένη φράση πρόσβασης
φαίνεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής)
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε την
απομόνωση SSID.
Οι πελάτες ασύρματου δικτύου με το ίδιο SSID δεν έχουν
πρόσβαση ο ένας στα δεδομένα του άλλου.
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Παράμετρος
Maximum Clients (Μέγιστος
αριθμός πελατών)
Priority (Προτεραιότητα)

Περιγραφή
Εύρος: 1 - 32.
Προτεραιότητα της ουράς. Εύρος: 1 - 8.

Οι επιλογές διαμόρφωσης στη σελίδα WLAN Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις WLAN)
διαφέρουν ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου Encryption type (Τύπος
κρυπτογράφησης).
12. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

4.2.2 Διαμόρφωση σύνθετων παραμέτρων του WLAN
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των σύνθετων ρυθμίσεων του
WLAN. Η σελίδα WLAN Advanced (Σύνθετες ρυθμίσεις WLAN) παρέχει τις παραμέτρους
ορισμένων από τις λειτουργίες διαμόρφωσης των σύνθετων ρυθμίσεων WLAN.

Βήματα
1.

Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Local Network (Τοπικό δίκτυο) >
WLAN > WLAN Advanced (Σύνθετες ρυθμίσεις WLAN) για να μεταβείτε στη σελίδα
WLAN Advanced (Σύνθετες ρυθμίσεις WLAN).

Ρυθμίσεις λειτουργίας ελέγχου πρόσβασης
2. Πατήστε
ελέγχου πρόσβασης)

. (Διαμόρφωση λειτουργίας

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-6.
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Σχήμα 4-6 Σελίδα ρυθμίσεων λειτουργίας ελέγχου πρόσβασης

Διαμορφώστε τις παραμέτρους καθολικής διαμόρφωσης του WLAN.
Στον Πίνακα 4-4 αναφέρονται οι παράμετροι των ρυθμίσεων κανόνων ελέγχου πρόσβασης.
Πίνακας 4-4 Παράμετροι λειτουργίας ελέγχου πρόσβασης
Παράμετρος

Περιγραφή

No Filter (Χωρίς φίλτρο)

Δε θα εφαρμόζεται κανένα φίλτρο (προεπιλογή).

Black List (Μαύρη λίστα)

Απαγόρευση της πρόσβασης σε συγκεκριμένες διευθύνσεις για
τους χρήστες του LAN.

White List (Λευκή λίστα)

Αποδοχή της πρόσβασης των χρηστών LAN σε συγκεκριμένες
διευθύνσεις.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Ρυθμίσεις κανόνων ελέγχου πρόσβασης
4. Πατήστε
λειτουργίας ελέγχου πρόσβασης)

. (Διαμόρφωση

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-7.
Σχήμα 4-7 Ρυθμίσεις κανόνων ελέγχου πρόσβασης

5. Διαμορφώστε τις παραμέτρους διαμόρφωσης του ελέγχου πρόσβασης. Στον
Πίνακα 4-4 αναφέρονται οι παράμετροι των κανόνων ελέγχου πρόσβασης.
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Πίνακας 4-5 Παράμετροι κανόνων ελέγχου πρόσβασης
Παράμετρος
Name (Όνομα)
Choose SSID (Επιλογή SSID)
MAC Address (Διεύθυνση MAC)

Περιγραφή
Το όνομα του στοιχείου ελέγχου πρόσβασης.
Επιλέξτε το SSID μεταξύ των SSID1, SSID3, SSID4.
Η διεύθυνση MAC της ασύρματης συσκευής.
Συνιστάται να ορίσετε τις διευθύνσεις MAC στη λίστα
ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιώντας μια συσκευή
συνδεδεμένη με ενσύρματη γραμμή.
Η τροποποίηση της λίστας με χρήση ασύρματης συσκευής
ενδέχεται να προκαλέσει μη αναμενόμενες αποσυνδέσεις της
συσκευής που χρησιμοποιείται.

6. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

4.3 Διαμόρφωση LAN
4.3.1 Διαμόρφωση LAN (IPv4)
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του LAN (IPv4).
Στις πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση του Διαδικτύου περιλαμβάνονται οι
Allocated Address (Εκχωρημένη διεύθυνση), DHCP Server (Διακομιστής DHCP), DHCP Binding
(Δέσμευση DHCP) και Port Control (Έλεγχος θυρών).

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Local Network (Τοπικό δίκτυο) > LAN >
IPv4 για να μεταβείτε στη σελίδα IPv4.
Εκχωρημένη διεύθυνση
2. Πατήστε

[Εκχωρημένη διεύθυνση (DHCP)].

Εμφανίζεται η σελίδα εκχωρημένης διεύθυνσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-8.
Σχήμα 4-8 Σελίδα εκχωρημένης διεύθυνσης (IPv4)

3. Πατήστε Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.
Διακομιστής DHCP
4. Πατήστε

(Διακομιστής DHCP).

Εμφανίζεται η σελίδα διακομιστή DHCP, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-9.
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Σχήμα 4-9 Σελίδα διακομιστή DHCP (IPv4)

5. Διαμορφώστε τις παραμέτρους διακομιστή DHCP. Στον Πίνακα 4-6 αναφέρονται οι παράμετροι
του διακομιστή DHCP.
Πίνακας 4-6 Περιγραφή παραμέτρων για τον διακομιστή DHCP
Παράμετρος
DHCP Server (Διακομιστής DHCP)

Περιγραφή
Επιλέξτε On (Ενεργό) για να λειτουργεί η συσκευή ως
διακομιστής DHCP και να εκχωρεί διευθύνσεις IP στους
υπολογιστές-πελάτες ή στις ασύρματες συσκευές-πελάτες.
LAN IP Address (Διεύθυνση IP του LAN) Η διεύθυνση IP του LAN.
Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου)
Μάσκα υποδικτύου της συσκευής.
DHCP Start IP Address (Αρχική
Η αρχική διεύθυνση IP του συνόλου διευθύνσεων DHCP.
διεύθυνση IP DHCP)
DHCP End IP Address (Τελική
Η τελική διεύθυνση IP του συνόλου διευθύνσεων DHCP.
διεύθυνση IP DHCP)
ISP DNS
Επιλέξτε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε το DNS του ISP.
Primary DNS (Πρωτεύων DNS)
Διευθύνσεις IP του διακομιστή DNS 1
Secondary DNS (Δευτερεύων DNS)
Διευθύνσεις IP του διακομιστή DNS 2
Lease Time Mode (Λειτουργία χρόνου Η λειτουργία του χρόνου μίσθωσης.
μίσθωσης)
Custom Lease Time (Προσαρμοσμένος Ο χρόνος για τον οποίο οι υπολογιστές-πελάτες
χρόνος μίσθωσης)
χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις IP που εκχωρούνται από τον
διακομιστή DHCP.
Μετά τη λήξη του χρόνου μίσθωσης, η ιδιωτική διεύθυνση IP
θα είναι διαθέσιμη προς εκχώρηση σε άλλες συσκευές δικτύου.

6. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
Δέσμευση DHCP
7. Πατήστε

(Δέσμευση DHCP).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-10.
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Σχήμα 4-10 Σελίδα δέσμευσης DHCP

8. Διαμορφώστε τις παραμέτρους δέσμευσης DHCP. Στον Πίνακα 4-7 αναφέρονται οι
παράμετροι δέσμευσης DHCP.
Πίνακας 4-7 Περιγραφή παραμέτρων για τη δέσμευση DHCP
Παράμετρος

Περιγραφή

Name (Όνομα)

Το όνομα της δέσμευσης DHCP.

MAC Address (Διεύθυνση MAC)

Η διεύθυνση MAC της συσκευής που πρόκειται να δεσμευθεί.

IP Address (Διεύθυνση IP)

Η διεύθυνση IP της συσκευής που πρόκειται να δεσμευθεί.

Έλεγχος θυρών-DHCP
9. Πατήστε

(Έλεγχος θυρών).

Η σελίδα εμφανίζεται στο σχήμα 4-11.
Σχήμα 4-11 Σελίδα ελέγχου θυρών (IPv4)

10. Επιλέξτε τη διεπαφή LAN ή το SSID για το οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DHCP.
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l Πατήστε All On (Ενεργοποίηση όλων) για να επιλέξετε όλους τους τύπους ελέγχους
θυρών της υπηρεσίας IPv4 DHCP.
l Πατήστε All Off (Απενεργοποίηση όλων) για να ακυρώσετε όλους τους τύπους
ελέγχους θυρών της υπηρεσίας IPv4 DHCP.

11. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

4.3.2 Διαμόρφωση LAN (IPv6)
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης του LAN (IPv6).
Στις πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση του Διαδικτύου περιλαμβάνονται οι
Allocated Address (Εκχωρημένη διεύθυνση), LAN Address Management (Διαχείριση
διεύθυνσης LAN), DHCPv6 Server (Διακομιστής DHCPv6), Static Prefix (Στατικό πρόθεμα), Port
Control (Έλεγχος θυρών) και RA Service (Υπηρεσία RA).

Προαπαιτούμενα
Προτού διαμορφώσετε την ανάθεση προθέματος, βεβαιωθείτε ότι η ανάθεση προθέματος έχει
ενεργοποιηθεί για την καθορισμένη σύνδεση IPv6 WAN .

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Local Network (Τοπικό δίκτυο) > LAN >
IPv6 για να μεταβείτε στη σελίδα IPv6.
Εκχωρημένη διεύθυνση
2. Πατήστε

(Εκχωρημένη διεύθυνση DHCPv6).

Εμφανίζεται η σελίδα εκχωρημένης διεύθυνσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-12.
Σχήμα 4-12 Σελίδα εκχωρημένης διεύθυνσης (DHCPv6)

3. Πατήστε Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.
Διαχείριση διεύθυνσης LAN
4. Πατήστε

(Διαχείριση διεύθυνσης LAN).

Εμφανίζεται η σελίδα διακομιστή DHCP, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-13.
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Σχήμα 4-13 Σελίδα διαχείρισης διεύθυνσης LAN

5. Διαμορφώστε τις παραμέτρους διεύθυνσης
LAN. Στον Πίνακα 4-8 αναφέρονται οι
παράμετροι διεύθυνσης LAN.
Πίνακας 4-8 Περιγραφή παραμέτρων για τη διεύθυνση LAN
Παράμετρος
LAN IPv6 Address (Διεύθυνση
IPv6 LAN)

Περιγραφή
Η διεύθυνση του LAN.

6. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Static Prefix (Στατικό πρόθεμα)
7. Πατήστε

(Στατικό πρόθεμα).

Εμφανίζεται η σελίδα διαχείρισης προθέματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-14.
Σχήμα 4-14 Σελίδα στατικού προθέματος (IPv6)

8. Διαμορφώστε τις παραμέτρους στατικού
προθέματος. Στον Πίνακα 4-9 αναφέρονται οι
παράμετροι στατικού προθέματος.
Πίνακας 4-9 Περιγραφή παραμέτρων για το στατικό πρόθεμα
Παράμετρος
Name (Όνομα)
Prefix (Πρόθεμα)

Περιγραφή
Το όνομα του προθέματος.
Διεύθυνση IPv6 και μήκος προθέματος. Υποστηρίζονται μόνο
προθέματα GUA. Εύρος μήκους προθέματος: 64.

9. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
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Διακομιστής DHCPv6
10. Πατήστε

(Διακομιστής DHCPv6).

Εμφανίζεται η σελίδα διακομιστή DHCPv6, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-15.
Σχήμα 4-15 Σελίδα διακομιστή DHCPv6

11. Διαμορφώστε τις παραμέτρους διακομιστή DHCP.
Στον Πίνακα 4-10 αναφέρονται οι παράμετροι στατικής δρομολόγησης.
Πίνακας 4-10 Περιγραφή παραμέτρων για τον διακομιστή DHCP
Παράμετρος

Περιγραφή

DHCPv6 Server (Διακομιστής
DHCPv6)

Επιλέξτε On (Ενεργό) για να λειτουργεί η συσκευή ως διακομιστής
DHCP και να εκχωρεί διευθύνσεις IP στους υπολογιστές-πελάτες ή
στις ασύρματες συσκευές-πελάτες.

DNS Refresh Time (Χρόνος
ανανέωσης DNS)

Ο χρόνος για τον οποίο οι υπολογιστές-πελάτες χρησιμοποιούν
τις διευθύνσεις IP που εκχωρούνται από τον διακομιστή DHCP.
Μετά τη λήξη του χρόνου μίσθωσης, η ιδιωτική διεύθυνση IP θα
είναι διαθέσιμη προς εκχώρηση σε άλλες συσκευές δικτύου.

Prefix Delegate Type (Τύπος
ανάθεσης προθέματος)

Επιλογή:
l

AutoSense: Θα ανατεθεί ένα πρόθεμα που θα επιλεγεί
αυτόματα μεταξύ όλων των διαθέσιμων προθεμάτων.

l

Manual (Χειροκίνητα): Θα ανατεθούν ένα ή περισσότερα
προθέματα που θα επιλεγούν χειροκίνητα μεταξύ όλων
των στατικών προθεμάτων που έχουν διαμορφωθεί
προηγουμένως.

l

Disabled (Απενεργοποιημένο): Δεν θα ανατεθεί κανένα
πρόθεμα.

12. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
Υπηρεσία RA
13. Πατήστε

(Υπηρεσία RA).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-16.
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Σχήμα 4-16 Σελίδα υπηρεσίας RA

14. Διαμορφώστε τις παραμέτρους υπηρεσίας RA.
Στον Πίνακα4-11 αναφέρονται οι παράμετροι της υπηρεσίας RA.
Πίνακας 4-11 Περιγραφή παραμέτρων για την υπηρεσία RA
Παράμετρος
Min Retry Interval (Ελάχιστο
διάστημα επανάληψης)

Περιγραφή
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται μεταξύ της
αποστολής αυτόκλητων κοινοποιήσεων διακομιστή πολλαπλής
διανομής από τη διεπαφή. [Η τιμή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 0,75 * (Μέγιστο διάστημα επανάληψης).]
Το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται μεταξύ της
αποστολής αυτόκλητων κοινοποιήσεων διακομιστή πολλαπλής
διανομής από τη διεπαφή.
Σημαία Managed.
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να δώσετε στις συνδεδεμένες
συσκευές τη δυνατότητα να λαμβάνουν τη διεύθυνση IPv6 μέσω
του DHCP IPv6.
Σημαία άλλης διαμόρφωσης.
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να δώσετε στις συνδεδεμένες
συσκευές τη δυνατότητα να λαμβάνουν τη διεύθυνση DNS μέσω
του DHCP IPv6.
Επιλογή:
l
AutoSense: Θα ανατεθούν όλα τα διαθέσιμα προθέματα.
l Manual (Χειροκίνητα): Θα ανατεθούν ένα ή περισσότερα
προθέματα που θα επιλεγούν χειροκίνητα μεταξύ όλων
των στατικών προθεμάτων που έχουν διαμορφωθεί
προηγουμένως.

Max Retry Interval (Μέγιστο
διάστημα επανάληψης)
M

O

Prefix Delegate Type (Τύπος
ανάθεσης προθέματος)

15. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
Έλεγχος θυρών
16. Πατήστε

(Έλεγχος θυρών).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-17.
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Σχήμα 4-17 Σελίδα ελέγχου θυρών

17. Επιλέξτε τη διεπαφή LAN ή το SSID για το οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DHCPv6 και RA.

l Πατήστε All On (Ενεργοποίηση όλων) για να επιλέξετε όλους τους τύπους ελέγχους
θυρών της υπηρεσίας IPv6.
l Πατήστε All Off (Απενεργοποίηση όλων) για να ακυρώσετε όλους τους τύπους
ελέγχους θυρών της υπηρεσίας IPv6.

– Τέλος βημάτων –

4.4 Διαμόρφωση μενού δρομολόγησης
4.4.1 Διαμόρφωση δρομολόγησης (IPv4)
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης της δρομολόγησης (IPv4), που
παρέχει τις παραμέτρους των λειτουργιών διαμόρφωσης της δρομολόγησης (IPv4).
Στις πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση του Διαδικτύου περιλαμβάνονται οι
Routing Table (Πίνακας δρομολόγησης), Static Routing (Στατική δρομολόγηση) και
Policy Routing (Πολιτική δρομολόγησης).

Προαπαιτούμενα
Προτού διαμορφώσετε τη Δρομολόγηση (IPv4), βεβαιωθείτε ότι έχει δημιουργηθεί η σύνδεση
IPv4 WAN .

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Local Network (Τοπικό δίκτυο) > Route
(Δρομολόγηση) > IPv4 για να μεταβείτε στη σελίδα Route (IPv4) (Δρομολόγηση IPv4).
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Πίνακας δρομολόγησης
2. Πατήστε

(Πίνακας δρομολόγησης).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-18.
Σχήμα 4-18 Σελίδα πίνακα δρομολόγησης (IPv4)

3. Πατήστε Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.
Στατική δρομολόγηση
4. Πατήστε

(Στατική δρομολόγηση).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-19.
Σχήμα 4-19 Σελίδα στατικής δρομολόγησης (IPv4)

5. Διαμορφώστε τις παραμέτρους στατικής δρομολόγησης.
Στον Πίνακα 4-12 αναφέρονται οι παράμετροι στατικής δρομολόγησης.
Πίνακας 4-12 Περιγραφή παραμέτρων για τη στατική δρομολόγηση
Παράμετρος
Name (Όνομα)
Connection (Σύνδεση)
Network Address (Διεύθυνση
δικτύου)
Subnet Mask (Μάσκα
υποδικτύου)
Gateway (Πύλη)

Περιγραφή
Το όνομα της καταχώρισης στατικής δρομολόγησης.
Σύνδεση WAN/LAN για τη στατική δρομολόγηση.
Διεύθυνση IPv4 του δικτύου προορισμού.
Μάσκα υποδικτύου του δικτύου προορισμού.
Η διεύθυνση IPv4 της επόμενης μεταπήδησης προς το δίκτυο
προορισμού.

6. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
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Πολιτική δρομολόγησης
7. Πατήστε

(Πολιτική δρομολόγησης).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-20.
Σχήμα 4-20 Σελίδα πολιτικής δρομολόγησης (IPv4)

8. Διαμορφώστε τις παραμέτρους πολιτικής
δρομολόγησης. Στον Πίνακα 4-13 αναφέρονται οι
παράμετροι πολιτικής δρομολόγησης.
Πίνακας 4-13 Περιγραφή παραμέτρων για την πολιτική δρομολόγησης (IPv4)
Παράμετρος
Name (Όνομα)
WAN Connection (Σύνδεση WAN)
Source IP Address (Διεύθυνση IP
πηγής)
Source Mask (Μάσκα πηγής)
Destination IP (Διεύθυνση IP
προορισμού)
Destination Mask (Μάσκα
προορισμού)
Protocol (Πρωτόκολλο)

Source Port (Θύρα προέλευσης)
Destination Port (Θύρα
προορισμού)
Source MAC (Διεύθυνση MAC
πηγής)

Περιγραφή
Το όνομα της καταχώρισης πολιτικής δρομολόγησης.
Σύνδεση WAN για την πολιτική δρομολόγησης
Διεύθυνση IPv4 πηγής των πακέτων που αντιστοιχούν στην πολιτική.
Μάσκα πηγής των πακέτων που αντιστοιχούν στην πολιτική.
Διεύθυνση IPv4 προορισμού των πακέτων που αντιστοιχούν στην
πολιτική.
Μάσκα προορισμού των πακέτων που αντιστοιχούν στην πολιτική.
Πρωτόκολλο IPv4 που αντιστοιχεί στην πολιτική. Η επιλογή
ANY (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ) σημαίνει «οποιοδήποτε πρωτόκολλο
IPv4».
Αριθμός θύρας προέλευσης των πακέτων που αντιστοιχούν στην
πολιτική.
Αριθμός θύρας προορισμού των πακέτων που αντιστοιχούν στην
πολιτική.
Διεύθυνση MAC της συσκευής πηγής που αποστέλλει τα πακέτα
που αντιστοιχούν στην πολιτική.
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Οι επιλογές διαμόρφωσης στη σελίδα Policy Routing (Δρομολόγηση πολιτικής) διαφέρουν
ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου Protocol (Πρωτόκολλο).

9. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

4.4.2 Διαμόρφωση δρομολόγησης (IPv6)
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης της δρομολόγησης (IPv6).
Στις πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση του Διαδικτύου περιλαμβάνονται οι
παράμετροι Routing Table (Πίνακας δρομολόγησης), Static Routing (Στατική δρομολόγηση) και
Policy Routing (Πολιτική δρομολόγησης).

Προαπαιτούμενα
Προτού διαμορφώσετε τη Δρομολόγηση IPv6, βεβαιωθείτε ότι έχει δημιουργηθεί η σύνδεση
IPv6 WAN.

Βήματα
1.

Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Local Network (Τοπικό δίκτυο) >
Route (Δρομολόγηση) > IPv6 για να μεταβείτε στη σελίδα Route (IPv6) (Δρομολόγηση
IPv6).

Πίνακας δρομολόγησης.
2. Πατήστε

(Πίνακας δρομολόγησης).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-21.
Σχήμα 4-21 Σελίδα πίνακα δρομολόγησης (IPv6)

3. Πατήστε Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.
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Στατική δρομολόγηση.
4. Πατήστε

(Στατική δρομολόγηση).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-22.
Σχήμα 4-22 Σελίδα στατικής δρομολόγησης (IPv6)

5. Διαμορφώστε τις παραμέτρους στατικής
δρομολόγησης. Στον Πίνακα 4-14 αναφέρονται οι
παράμετροι στατικής δρομολόγησης.
Πίνακας 4-14 Περιγραφή παραμέτρων για τη στατική δρομολόγηση (IPv6)
Παράμετρος
Name (Όνομα)
Connection (Σύνδεση)
Prefix (Πρόθεμα)
Gateway (Πύλη)

Περιγραφή
Το όνομα της καταχώρισης στατικής δρομολόγησης.
Σύνδεση WAN/LAN για τη στατική δρομολόγηση.
Διεύθυνση IPv6 και μήκος προθέματος, εύρος: 0–128.
Η διεύθυνση IP της επόμενης μεταπήδησης προς το δίκτυο
προορισμού.

6. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Πολιτική δρομολόγησης
7. Πατήστε

(Πολιτική δρομολόγησης).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-23.
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Σχήμα 4-23 Σελίδα πολιτικής δρομολόγησης (IPv6)

8. Διαμορφώστε τις παραμέτρους πολιτικής
δρομολόγησης. Στον Πίνακα 4-15 αναφέρονται οι
παράμετροι πολιτικής δρομολόγησης.
Πίνακας 4-15 Περιγραφή παραμέτρων για την πολιτική δρομολόγησης (IPv6)
Παράμετρος
Name (Όνομα)
WAN Connection (Σύνδεση
WAN)
Source IP (Διεύθυνση IP
προέλευσης)
Destination IP (Διεύθυνση IP
προορισμού)
Protocol (Πρωτόκολλο)

Περιγραφή
Το όνομα της καταχώρισης πολιτικής δρομολόγησης.
Σύνδεση WAN για την πολιτική δρομολόγησης
Διεύθυνση IPv6 πηγής των πακέτων που αντιστοιχούν στην πολιτική.

Διεύθυνση IPv6 προορισμού των πακέτων που αντιστοιχούν στην
πολιτική.
Πρωτόκολλο IPv6 που αντιστοιχεί στην πολιτική. Η επιλογή
ANY (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ) σημαίνει «οποιοδήποτε πρωτόκολλο
IPv6».
Source Port (Θύρα προέλευσης) Αριθμός θύρας προέλευσης των πακέτων που αντιστοιχούν στην
πολιτική.
Destination Port (Θύρα
Αριθμός θύρας προορισμού των πακέτων που αντιστοιχούν στην
προορισμού)
πολιτική.
Source MAC (Διεύθυνση MAC
Διεύθυνση MAC της συσκευής πηγής που αποστέλλει τα πακέτα
πηγής)
που αντιστοιχούν στην πολιτική.

Οι επιλογές διαμόρφωσης στη σελίδα Policy Routing (Δρομολόγηση πολιτικής) διαφέρουν
ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου Protocol (Πρωτόκολλο).

9. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –
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4.5 Διαμόρφωση UPnP
Σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται οι παράμετροι των λειτουργιών διαμόρφωσης του UPnP.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Local Network (Τοπικό δίκτυο) > UPnP
για να μεταβείτε στη σελίδα UPnP.
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 4-24.
Σχήμα 4-24 Σελίδα UPnP

Στον Πίνακα 4-16 αναφέρονται οι παράμετροι UPnP.
Πίνακας 4-16 Περιγραφή παραμέτρων για το UPnP
Παράμετρος

Περιγραφή

UPnP

Ορίστε το κουμπί επιλογής σε
On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία UPnP.

2. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –
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Κεφάλαιο 5. Διαμόρφωση VoIP
Πίνακας περιεχομένων
Διαμόρφωση λογαριασμών SIP.................................................................................................. 5-1
Διαμόρφωση δέσμευσης θύρας VoIP ........................................................................................ 5-2

5.1 Διαμόρφωση λογαριασμών SIP
Σε αυτήν τη διαδικασία περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των βασικών παραμέτρων για την
υπηρεσία VoIP, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου, καθώς και του ονόματος
χρήστη και του κωδικού πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας.

Βήματα
1. Επιλέξτε VoIP > Telephone Number (Αριθμός τηλεφώνου). Εμφανίζεται η σελίδα SIP
Account (Λογαριασμός SIP), όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-1 .
Σχήμα 5-1 Σελίδα παραμέτρων λογαριασμών SIP

2. Οι παράμετροι του λογαριασμού SIP σύμφωνα με το Σχήμα 5-1 συμπληρώνονται αυτόματα
από το σύστημα IMS μέσα στα πρώτα λεπτά του συγχρονισμού της υπηρεσίας VoIP. Για την
περιγραφή των παραμέτρων, ανατρέξτε στον Πίνακα 5-1.
Πίνακας 5-1 Περιγραφή παραμέτρων για τους λογαριασμούς SIP
Παράμετρος
On/Off
(Ενεργό/Ανενεργό)
Όνομα χρήστη (Αρ.
τηλεφώνου)
Password (Κωδικός
πρόσβασης)

Authorization
Username (Όνομα
χρήστη ελέγχου
ταυτότητας)

Περιγραφή
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία των λογαριασμών SIP.
Το καταχωρημένο όνομα ενός συνδρομητή SIP. Κανονικά είναι ο αριθμός
τηλεφώνου του συνδρομητή (ξεκινά με +30).
Κωδικός πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας της υπηρεσίας VoIP από το
σύστημα IMS.
Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα IMS, διαφορετικά σε
περίπτωση προβλήματος επικοινωνήστε με το 13888 (βλέπε Βήμα 5 πιο
κάτω).
Όνομα χρήστη για τον έλεγχο ταυτότητας από το σύστημα IMS (ξεκινά με
+30) και είναι ο ίδιος αριθμός, όπως στο πεδίο “Όνομα χρήστη (Αρ.
τηλεφώνου)” παραπάνω.
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3. Θα πρέπει να δείτε ένα μήνυμα γράφοντας “Υour data have been stored!” και η λυχνία
TELEPHONY να ανάψει, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-2.
4. Το Status του Λογαριασμού SIP έχει αλλάξει σε “Registered”, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-1.
Σχήμα 5-2 Λυχνία TELEPHONY στο Speedport Entry 2i

5. Αν για κάποιο λόγο δεν εμφανιστεί το μήνυμα “Registered” ή δεν είναι σταθερά αναμμένη
η λυχνία TELEPHONY, τότε επικοινωνείτε με τον τηλεφωνικό αριθμό 13888 (help desk).
6. Εάν έχετε και 2ο Αριθμό Τηλεφώνου, προχωρήστε, αντίστοιχα με παραπάνω, στην
καταχώρηση των παραμέτρων για το SIP Account-2 (SIP-2), όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-3.
7. Πατήστε Apply (Εφαρμογή).
Σχήμα 5-3 Σελίδα λογαριασμών SIP
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Σημείωση: Σε περίπτωση που έχετε παραπάνω από έναν αριθμό τηλεφώνου (BRA με MSN), η
παραπάνω διαδικασία γίνεται ΜΟΝΟ στον κεφαλικό αριθμό.

– Τέλος βημάτων –

5.2 Διαμόρφωση δέσμευσης θύρας VoIP
Σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται οι λειτουργίες διαμόρφωσης της δέσμευσης θυρών VoIP για
λογαριασμούς SIP.

Βήματα
1.

Επιλέξτε VoIP > Telephony Ports (Θύρες τηλεφωνίας). Εμφανίζεται η σελίδα θυρών VoIP,
όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-4.

Σχήμα 5-4 Σελίδα θυρών VoIP

2. Ορίστε τις σύνθετες παραμέτρους. Για την περιγραφή των παραμέτρων, ανατρέξτε στον
Πίνακα 5-2.
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Πίνακας 5-2 Περιγραφή παραμέτρων για τη δέσμευση θύρας VoIP
Παράμετρος
Περιγραφή
Hotline To (Ανοιχτή γραμμή Αριθμός ανοιχτής γραμμής που καλείται αυτόματα, όταν σηκώσει ο
σε)
χρήστης το ακουστικό του τηλεφώνου. Ισχύει, μόνο, εφόσον έχει
ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανοιχτής γραμμής με καθυστέρηση
(Delayed Hotline (Warmline)) πιο κάτω.
Hotline (Ανοιχτή γραμμή)
• Disabled: δυνατότητα ανοιχτής γραμμής (hotline) απενεργοποιημένη
• Delayed Hotline (Warmline): δυνατότητα ανοιχτής γραμμής (hotline)
ενεργοποιημένη
Η υπηρεσία ανοιχτής γραμμής (hotline) ενεργοποιείται μόνο μετά από
αίτηση του πελάτη.
Call Waiting (Κλήση σε
Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τη
αναμονή)
λειτουργία κλήσης σε αναμονή (τοπική λειτουργία). Πρέπει να διαθέτει
δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο.
Incoming (Εισερχόμενες
Δεσμεύστε το λογαριασμό SIP π.χ. SIP Account-1 ή SIP1 που έχει
κλήσεις)
διαμορφωθεί για την αντίστοιχη θύρα Phone 1 ή 2 για τις εισερχόμενες
κλήσεις.
Outgoing (Εξερχόμενες
Δεσμεύστε το λογαριασμό SIP π.χ. SIP Account-1 ή SIP1 που έχει
κλήσεις)
διαμορφωθεί για την αντίστοιχη θύρα Phone 1 ή 2 για τις εξερχόμενες
κλήσεις.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –
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Κεφάλαιο 6. Διαμόρφωση
Διαχείρισης και Διάγνωσης
Πίνακας περιεχομένων
Έλεγχος κατάστασης συσκευής .................................................................................................. 6-1
Διαμόρφωση διαχείρισης λογαριασμών ................................................................................... 6-2
Διαμόρφωση χρονικού ορίου σύνδεσης .................................................................................... 6-2
Διαμόρφωση διαχείρισης συστήματος ...................................................................................... 6-3
Έλεγχος TR-069 ........................................................................................................................... 6-5
Διαχείριση αρχείων καταγραφής ............................................................................................... 6-7
Διάγνωση .................................................................................................................................... 6-8
Έλεγχος πίνακα ARP ............................................................................................................................. 6-12
Έλεγχος πίνακα MAC ........................................................................................................................... 6-13
Διαμόρφωση συμβατότητας τηλεφώνου ................................................................................. 6-13

6.1 Έλεγχος κατάστασης συσκευής
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση συσκευής φαίνονται παρακάτω.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > Status
(Κατάσταση) για να μεταβείτε στη σελίδα Status (Κατάσταση).
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-1.
Σχήμα 6-1 Σελίδα κατάστασης συσκευής

2. Πατήστε Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.

– Τέλος βημάτων –
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6.2 Διαμόρφωση διαχείρισης λογαριασμών
Αυτή η διαδικασία παρουσιάζει τον τρόπο διαχείρισης λογαριασμών και δικαιωμάτων χρηστών.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > Account
Management (Διαχείριση λογαριασμών) για να μεταβείτε στη σελίδα Account
Management (Διαχείριση λογαριασμών).
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-2.
Σχήμα 6-2 Σελίδα διαχείρισης λογαριασμών

2. Διαμορφώστε τις παραμέτρους διαχείρισης λογαριασμού διαχειριστή. Στον Πίνακα 6-1
αναφέρονται οι παράμετροι διαχείρισης λογαριασμού διαχειριστή.
Πίνακας 6-1 Περιγραφή παραμέτρων για τη διαχείριση λογαριασμού διαχειριστή
Παράμετρος
Username (Όνομα χρήστη)

Old Password (Παλαιός κωδικός
πρόσβασης)
New Password (Νέος κωδικός
πρόσβασης)
Confirmed Password (Επιβεβαίωση
κωδικού πρόσβασης)

Περιγραφή
Το όνομα του χρήστη που έχει προνόμια διαχειριστή.
Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη για τον χρήστη με προνόμια
διαχειριστή είναι admin και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
Καταχωρίστε τον παλαιό κωδικό πρόσβασης που θέλετε να
αλλάξετε
Προσδιορίστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

6.3 Διαμόρφωση χρονικού ορίου σύνδεσης
Αυτή η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης του χρονικού ορίου σύνδεσης.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > Login
Timeout (Χρονικό όριο σύνδεσης)
για να μεταβείτε στη σελίδα Login Timeout (Χρονικό όριο σύνδεσης).
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Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-3.
Σχήμα 6-3 Σελίδα διαμόρφωσης χρονικού ορίου σύνδεσης

2. Προσδιορίστε τον χρόνο στο πλαίσιο κειμένου Timeout (Χρονικό όριο), εύρος: 1-30 λεπτά
(η προεπιλογή είναι 5 λεπτά)
3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –

6.4 Διαμόρφωση διαχείρισης συστήματος
6.4.1 Διαμόρφωση διαχείρισης συσκευής
Αυτή η διαδικασία παρουσιάζει τον τρόπο επανεκκίνησης της συσκευής ή αποκατάστασης των
εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > System
Management (Διαχείριση συστήματος) > Device Management (Διαχείριση συσκευής) για
να μεταβείτε στη σελίδα Device Management (Διαχείριση συσκευής).
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-4.
Σχήμα 6-4 Σελίδα διαχείρισης συσκευής
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2. Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
l Πατήστε Reboot (Επανεκκίνηση) για επανεκκίνηση της συσκευής Speedport Entry
2i.
l Πατήστε Factory Reset (Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις) για
αποκατάσταση των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

– Τέλος βημάτων –

6.4.2 Αναβάθμιση λογισμικού
Αυτή η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης του λογισμικού.

Προαπαιτούμενα
Προτού αναβαθμίσετε το λογισμικό, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο αναβάθμισης είναι έτοιμο.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > System
Management (Διαχείριση συστήματος) > Software Upgrade (Αναβάθμιση λογισμικού)
για να μεταβείτε στη σελίδα Software Upgrade (Αναβάθμιση λογισμικού).
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-5.
Σχήμα 6-5 Σελίδα αναβάθμισης λογισμικού

2. Πατήστε Browse (Περιήγηση) για να επιλέξετε το αρχείο αναβάθμισης έκδοσης.
3. Πατήστε Upgrade (Αναβάθμιση).

Το σύστημα παρουσιάζει στην οθόνη την εξέλιξη της αναβάθμισης. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αναβάθμισης, μη διακόπτετε την τροφοδοσία ισχύος. Διαφορετικά, η
συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβη.
Γενικά, η αναβάθμιση του λογισμικού γίνεται από τον Διακομιστή απομακρυσμένης
διαχείρισης. Αν ο χρήστης θέλει να αναβαθμίσει το υλικολογισμικό τοπικά, θα πρέπει να
λάβει την πιο πρόσφατη έκδοση του υλικολογισμικού από τον ιστότοπο www.cosmote.gr.

– Τέλος βημάτων –
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6.4.3 Διαχείριση διαμόρφωσης χρήστη
Αυτή η διαδικασία παρουσιάζει τον τρόπο εισαγωγής ή εξαγωγής του αρχείου διαμόρφωσης
χρήστη.
Η διαμόρφωση χρήστη αναφέρεται στην προσαρμοσμένη διαμόρφωση που βασίζεται στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις
της συσκευής με βάση τις δικές του απαιτήσεις και να δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο της
διαμόρφωσης.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > System
Management (Διαχείριση συστήματος) > User Configuration (Διαχείριση διαμόρφωσης
χρήστη) για να μεταβείτε στη σελίδα User Configuration (Διαχείριση διαμόρφωσης
χρήστη).
Η σελίδα εικονίζεται φαίνεται στο Σχήμα 6-6.
Σχήμα 6-6 Σελίδα διαχείρισης διαμόρφωσης χρήστη

2. Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
l Πατήστε Backup Configuration (Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για τη
διαμόρφωση) για να εξαγάγετε το αρχείο διαμόρφωσης χρήστη.
l Πατήστε Browse (Περιήγηση) για να επιλέξετε το αρχείο διαμόρφωσης
χρήστη και μετά πατήστε Restore Configuration (Αποκατάσταση διαμόρφωσης)
για να αποκαταστήσετε τη διαμόρφωση χρήστη στη συσκευή.

Μετά την εισαγωγή του αρχείου διαμόρφωσης χρήστη, το σύστημα θα κάνει επανεκκίνηση.

– Τέλος βημάτων –
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6.5 Έλεγχος TR-069
Οι παράμετροι για τις λειτουργίες διαμόρφωσης του TR-069 παρέχονται στη σελίδα TR-069.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > TR-069 για
να μεταβείτε στη σελίδα TR-069.
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-7.
Σχήμα 6-7 Σελίδα διαμόρφωσης TR-069

Στον Πίνακα 6-2 αναφέρονται οι βασικές παράμετροι του TR-069.
Πίνακας 6-2 Περιγραφή παραμέτρων για το TR-069
Παράμετρος

Περιγραφή

On/Off (Ενεργό/Ανενεργό)

Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας.

ACS URL

Το URL του διακομιστή αυτόματης διαμόρφωσης που
διαχειρίζεται τη συσκευή.

Username/Password (Όνομα χρήστη /
Κωδικός πρόσβασης)

Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση
της συσκευής Speedport Entry 2i στον διακομιστή
αυτόματης διαμόρφωσης.

Connection Request URL (URL
αιτήματος σύνδεσης)

Το URL του αιτήματος σύνδεσης, δημιουργείται

Connection Request

Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για τα στοιχεία

Username/Connection Request

ελέγχου ταυτότητας σύνδεσης TR-069 που παρέχει ο

Password (Όνομα χρήστη

διακομιστής αυτόματης διαμόρφωσης όταν συνδέεται στη

αιτήματος σύνδεσης / Κωδικός

συσκευή Speedport Entry 2i.

αυτόματα από το σύστημα.

πρόσβασης αιτήματος σύνδεσης)
Periodic Inform (Περιοδική ενημέρωση) Ενεργοποίηση της λειτουργίας περιοδικής ενημέρωσης.
Periodic Inform Interval (Διάστημα
περιοδικής ενημέρωσης)

Διάστημα περιοδικής ενημέρωσης της συσκευής (μονάδα:
δευτερόλεπτα)
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– Τέλος βημάτων –

6.6 Διαχείριση αρχείων καταγραφής
Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης των αρχείων καταγραφής.

Βήματα
1.

Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > Log
Management (Διαχείριση αρχείων καταγραφής)
για να μεταβείτε στη σελίδα Log Management (Διαχείριση αρχείων καταγραφής).
Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-8.
Σχήμα 6-8 Σελίδα διαχείρισης αρχείων καταγραφής

2. Διαμορφώστε τις παραμέτρους διαχείρισης αρχείων καταγραφής. Στον Πίνακα 6-3
αναφέρονται οι παράμετροι διαμόρφωσης αρχείων καταγραφής.
Πίνακας 6-3 Περιγραφή παραμέτρων για τη διαχείριση αρχείων καταγραφής
Παράμετρος
Save Log (Αποθήκευση
αρχείων καταγραφής)
Log Level (Επίπεδο
αρχείων καταγραφής)

Remote Log
(Απομακρυσμένο
αρχείο καταγραφής)

Περιγραφή
Ορίστε αυτήν την επιλογή για να γίνεται αποθήκευση των αρχείων
καταγραφής.
Οι επιλογές παρατίθενται με φθίνουσα σειρά. Το υψηλότερο επίπεδο είναι
Emergency (Εκτάκτου ανάγκης). Όταν διαμορφωθεί το επίπεδο αρχείων
καταγραφής, αποθηκεύονται μόνο τα αρχεία καταγραφής του
διαμορφωμένου επιπέδου και υψηλότερων επιπέδων.
Ορίζοντας αυτήν την επιλογή, η συσκευή αποστέλλει σε τακτικά διαστήματα το
αρχείο καταγραφής στον διακομιστή.

3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
4. (Προαιρετικό) Πατήστε το κουμπί Cancel (Ακύρωση) για έξοδο χωρίς αποθήκευση.
5. (Προαιρετικό) Πατήστε Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.
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6. (Προαιρετικό) Πατήστε Download Log (Λήψη αρχείων καταγραφής) για λήψη του αρχείου
καταγραφής από τον διακομιστή αρχείων καταγραφής.
7. (Προαιρετικό) Πατήστε Clear (Εκκαθάριση) για εκκαθάριση των αρχείων καταγραφής.

– Τέλος βημάτων –

6.7 Διάγνωση
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διάγνωσης προβλημάτων σύνδεσης. Οι
παράμετροι για τις λειτουργίες διαμόρφωσης διάγνωσης παρέχονται στη σελίδα Diagnosis
(Διάγνωση).
Στις σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται οι παράμετροι ping diagnosis (διάγνωση ping), trace
route diagnosis (διάγνωση ανίχνευσης διαδρομής), DSL line diagnosis (διάγνωση γραμμής DSL)
και simulation (προσομοίωση).

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > Diagnosis
(Διάγνωση) για να μεταβείτε στη σελίδα Diagnosis (Διάγνωση).
Διάγνωση ping
2. Πατήστε
(Διάγνωση PING) για να ανοίξει η σελίδα Ping Diagnosis
(Διάγνωση ping), όπως φαίνεται στο Σχήμα 6-9.
Σχήμα 6-9 Σελίδα διάγνωσης ping

3. Ορίστε τις παραμέτρους. Για την περιγραφή των παραμέτρων, ανατρέξτε στον Πίνακα 6-4.
Πίνακας 6-4 Περιγραφή παραμέτρων διάγνωσης ping
Παράμετρος
IP Address or Host Name
(Διεύθυνση IP ή όνομα
Κεντρικού υπολογιστή)
Egress (Έξοδος)

Περιγραφή
Διεύθυνση IP προορισμού ή όνομα κεντρικού υπολογιστή η σύνδεση
προς τον οποίο πρέπει να ελεγχθεί.
Κατεύθυνση δεδομένων.
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4. Πατήστε Diagnosis (Διάγνωση) για να γίνει διάγνωση της σύνδεσης. Το σύστημα θα
εμφανίσει τα αποτελέσματα της διάγνωσης.
Διάγνωση ανίχνευσης διαδρομής
5.

Πατήστε

(Διάγνωση ανίχνευσης διαδρομής).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-10.
Σχήμα 6-10 Σελίδα διάγνωσης ανίχνευσης διαδρομής

6. Ορίστε τις παραμέτρους. Για την περιγραφή των παραμέτρων ανατρέξτε στον Πίνακα 6-5.
Πίνακας 6-5 Περιγραφή παραμέτρων για τη διάγνωση ανίχνευσης διαδρομής
Παράμετρος
IP Address or Host
Name (Διεύθυνση
IP ή όνομα
Κεντρικού
υπολογιστή)
WAN
Connection (Σύνδεση
WAN)
Maximum Hops
(Μέγιστος αριθμός
μεταπηδήσεων)
Wait Time (Χρόνος
αναμονής)

Περιγραφή
Διεύθυνση IP προορισμού ή όνομα κεντρικού υπολογιστή για τον έλεγχο
ανίχνευσης διαδρομής.

Επιλογή της σύνδεσης WAN που θα χρησιμοποιηθεί.

Μέγιστος αριθμός μεταπηδήσεων που απαιτείται για την άφιξη των πακέτων
ανίχνευσης διαδρομής στον προορισμό. Προεπιλογή: 30.

Ο επιτρεπόμενος χρόνος για τη λήψη απάντησης, σε ms. Αν δεν ληφθεί
απάντηση σε αυτήν τη χρονική περίοδο, εμφανίζεται ένας αστερίσκος. Αν
εμφανίζονται πολλοί αστερίσκοι, αυτό υποδεικνύει ότι ο αντίστοιχος κόμβος
απέτυχε να αποκριθεί.
Protocol (Πρωτόκολλο) Επιλογές: UDP και ICMP.

7. Αφού διαμορφώσετε τις παραμέτρους, πατήστε Diagnosis (Διάγνωση) για να γίνει
διαγνωστικός έλεγχος της σύνδεσης. Το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα της
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διάγνωσης
8. Πατήστε

(Διάγνωση γραμμής DSL).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-11.
Σχήμα 6-11 Σελίδα διάγνωσης γραμμής DSL

9. Ορίστε τις επιλογές Test Type (Τύπος δοκιμής) και VPI/VCI.
10. Πατήστε Diagnosis (Διάγνωση) για να γίνει διάγνωση της σύνδεσης.

Για την ολοκλήρωση αυτής της δοκιμής ενδέχεται να απαιτηθούν λίγα δευτερόλεπτα.

Προσομοίωση
11. Πατήστε

(Προσομοίωση).

Η σελίδα φαίνεται στο Σχήμα 6-12.
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Σχήμα 6-12 Σελίδα προσομοίωσης

12. Ορίστε τις παραμέτρους. Για την περιγραφή των παραμέτρων ανατρέξτε στον Πίνακα 6-6.
Πίνακας 6-6 Περιγραφή παραμέτρων προσομοίωσης
Παράμετρος
Simulation Type
(Τύπος
προσομοίωσης)
Port (Θύρα)
VLAN

VLAN ID
(Αναγνωριστικό
VLAN).
802.1p

Username (Όνομα
χρήστη)
Password (Κωδικός
πρόσβασης)

Περιγραφή
Τύπος της προσομοιωμένης υπηρεσίας. Επιλογές: PPPoE και IPoE.

Η θύρα στην πλευρά του χρήστη η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την
προσομοίωση.
Προσδιορίζει αν θα μεταφέρεται μια ετικέτα VLAN στα πακέτα που θα
αποστέλλονται μέσω της σύνδεσης WAN . Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο
ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο. Αν επιλεγεί, μια ετικέτα VLAN μεταφέρονται στα
πακέτα που αποστέλλονται μέσω της σύνδεσης WAN. Επίσης, πρέπει να
οριστούν οι παράμετροι VLAN ID και 802.1p.
Προσδιορίζει ένα VLAN. Εύρος: 1–4094.
Για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία της υπηρεσίας, το VLAN ID πρέπει
να είναι το ίδιο με εκείνο που έχει οριστεί στη διαμόρφωση ανώτερου
επιπέδου.
Αν έχε ενεργοποιηθεί το VLAN, μπορείτε να τροποποιήσετε την προτεραιότητα
υπηρεσιών μέσω αυτής της παραμέτρου. Εύρος: 0–7. Όσο μεγαλύτερος ο
αριθμός, τόσο υψηλότερη η προτεραιότητα.
Όνομα χρήστη του λογαριασμού PPPoE. Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι το ίδιο
με εκείνο που ορίζεται στον ομότιμο διακομιστή για τον έλεγχο ταυτότητας.
Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού PPPoE. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να
είναι ο ίδιος με εκείνον που ορίζεται στον ομότιμο διακομιστή για τον έλεγχο
ταυτότητας.

6-11
SJ-20162405182123-002|2016-05-24 (R2.0)

Speedport Entry 2i Maintenance Management Guide
Παράμετρος
Authentication
Type (Τύπος
ελέγχου
ταυτότητας)

Retry Times (Αριθμός
επαναλήψεων)

Περιγραφή
Πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο που έχει οριστεί στον ομότιμο
διακομιστή. Κανονικά ορίζεται σε Auto (Αυτόματα).
l Auto (Αυτόματα): Η συσκευή επιλέγει αυτόματα έναν τύπο ελέγχου
ταυτότητας, με βάση τους τύπους ελέγχου ταυτότητας που
υποστηρίζει ο ομότιμος διακομιστής.
l PAP: Χρησιμοποιείται μόνο ο τύπος PAP.
l CHAP: Χρησιμοποιείται μόνο ο τύπος CHAP.
Ο αριθμός των επαναλήψεων.

13. Πατήστε Diagnosis (Διάγνωση). Το σύστημα ξεκινά την προσομοίωση. Το αποτέλεσμα
εμφανίζεται στο πλαίσιο στο κάτω μέρος.

– Τέλος βημάτων –

l Μην ανανεώνετε αυτήν τη σελίδα κατά τη διάρκεια της διάγνωσης. Διαφορετικά,
τα αποτελέσματα της διάγνωσης ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
l Αν ενεργοποιηθεί νέα διάγνωση ενώ η τρέχουσα διάγνωση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη,
η συσκευή θα αποκριθεί μόνο στη νέα διάγνωση και το τρέχον διαγνωστικό
αποτέλεσμα δεν θα αποθηκευτεί.

6.8 Έλεγχος πίνακα ARP
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον πίνακα ARP εμφανίζονται παρακάτω.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > ARP Table
(Πίνακας ARP) για να μεταβείτε στη σελίδα ARP Table (Πίνακας ARP), όπως φαίνεται στο
Σχήμα 6-13.
Σχήμα 6-13 Σελίδα πίνακα ARP

2. Πατήστε το κουμπί Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.

– Τέλος βημάτων –
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6.9 Έλεγχος πίνακα MAC
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον πίνακα MAC εμφανίζονται παρακάτω.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > MAC Table
(Πίνακας MAC) για να μεταβείτε στη σελίδα MAC Table (Πίνακας MAC), όπως φαίνεται στο
Σχήμα 6-14.
Σχήμα 6-14 Σελίδα πίνακα MAC

2. Πατήστε το κουμπί Refresh (Ανανέωση) για να ανανεωθούν οι πληροφορίες.

– Τέλος βημάτων –

6.10 Διαμόρφωση συμβατότητας τηλεφώνου
Σε αυτήν τη σελίδα παρέχεται η λειτουργία διαμόρφωσης της συμβατότητας τηλεφώνου.

Βήματα
1. Στην κύρια σελίδα του Speedport Entry 2i, επιλέξτε Management (Διαχείριση) > Telephone
Compatibility (Συμβατότητα τηλεφώνου) για να μεταβείτε στη σελίδα Telephone
Compatibility (Συμβατότητα τηλεφώνου), όπως φαίνεται στο Σχήμα 6-15.
Σχήμα 6-15 Σελίδα συμβατότητας τηλεφώνου

2. Ορίστε το κουμπί επιλογής σε On (Ενεργό) για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
3. Πατήστε το κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

– Τέλος βημάτων –
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User Datagram Protocol
Universal Plug and Play
Uniform Resource Locator
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Very high bit rate Digital Subscriber Line 2
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Wi-Fi Protected Setup
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