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 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 
 
Όλα τα δικαιώµατα περί πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που εµπεριέχονται στο παρόν έντυπο 
και στην τεχνική πληροφορία που αυτό περιέχει ανήκουν στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ ή/και στους αντίστοιχους δικαιούχους. 
 
Το παρόν έντυπο παρέχεται στον τελικό χρήστη και µόνο για δική του εσωτερική χρήση. 
Κανένα τµήµα του εντύπου αυτού δεν µπορεί να δηµοσιοποιηθεί, χορηγηθεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί και 
µεταδοθεί µε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, ή χρησιµοποιηθεί 
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ. 
Οι πληροφορίες, τα σχέδια και οι προδιαγραφές που περιλαµβάνονται σε αυτό το έντυπο µπορεί να 
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
 
Όλα τα κατατεθέντα σήµατα και οι εµπορικές ονοµασίες που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο ανήκουν 
στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ή/και στους αντίστοιχους δικαιούχους. 
Με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώµατος. 
 
Τυπωµένο στην Ελλάδα. 
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∆ήλωση Συµµόρφωσης  
 

 Με τη παρούσα η INTRACOM TELECOM Α.Ε. δηλώνει ότι η συσκευή 
NetFasteR IAD συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις 
λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1995/5/EC. 

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη δήλωση συµµόρφωσης 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://emc.intracom.gr/ 
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Εισαγωγή 
 

Γενικά Η συσκευή NetFasteR IAD™ (δείτε την παρακάτω εικόνα) αποτελεί ένα 
Router τεχνολογίας ADSL2+ που έχει τη δυνατότητα να παρέχει µε 
οικονοµικό τρόπο ταυτόχρονη ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet σε 
πολλούς υπολογιστές που διασυνδέονται ενσύρµατα ή ασύρµατα µε τη 
συσκευή. Το NetFasteR IAD™ απευθύνεται και σε µικρές επιχειρήσεις 
τύπου SOHO για την εξυπηρέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών από ένα σηµείο 
πρόσβασης. 

 
Η ενσωµατωµένη δυνατότητα firewall εµποδίζει από τυχόν ανεπιθύµητους 
εισβολείς που θα µπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία του 
δικτύου σας και να βλάψουν τους υπολογιστές σας. Η συσκευή NetFasteR 
IAD™ παρέχει επίσης δύο κανάλια VoIP που σας επιτρέπουν να συνδέσετε 
τις υφιστάµενες αναλογικές τηλεφωνικές σας συσκευές. 

Η συσκευή NetFasteR IAD™ αποτελεί µία ιδανική λύση για: 

• Να συνδέσετε πολλούς υπολογιστές και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών 

• Να επιτρέψετε ταυτόχρονη ευρυζωνική σύνδεση στο Internet σε 
όλους τους υπολογιστές της οικίας σας 

• Να επιτρέψετε την πρόσβαση σε εκτυπωτές και περιφερειακές 
συσκευές για όλους τους υπολογιστές της οικίας σας 

• Να πραγµατοποιείτε κλήσεις VoIP 

Η συσκευή NetFasteR IAD™ είναι σχεδιασµένη να είναι µόνιµα συνδεδεµένη 
στο Internet (always-on) µέσω της γρήγορης διεπαφής ADSL2+ που αυτή 
διαθέτει. Οι δυνατότητες τοπικής δικτυακής διασύνδεσης της συσκευής 
παρατίθενται παρακάτω: 

• Τέσσερις θύρες switched Ethernet 10/100 Base-TX  

• Μια θύρα USB 1.1 

• Wireless LAN Access Point IEEE 802.11b/g  

• ∆ύο θύρες τηλεφώνου (FXS) για αναλογικά τηλέφωνα 

• Μια θύρα τηλεφωνικής γραµµής (FXO) ως εφεδρική σε περίπτωση 
βλάβης του δικτύου ADSL 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Εισαγωγή, Συνέχεια 

 
Χαρακτηριστικά 
και 
πλεονεκτήµατα 

Τα χαρακτηριστικά του NetFasteR IAD™ συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Κοινή γραµµή σύνδεσης στο Internet για όλους τους υπολογιστές 
που βρίσκονται συνδεδεµένοι ασύρµατα ή ενσύρµατα στο δίκτυό σας 

• Ασύρµατη δικτύωση 802.11b/g υψηλής ταχύτητας 

• ∆εν υφίσταται ανάγκη για ύπαρξη υπολογιστή αφιερωµένου στη 
µόνιµη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 

• Συµβατότητα µε υπολογιστές που τρέχουν Windows ή Macintosh 

• Εύκολη διάρθρωση µέσω Web εφαρµογής 

• Λειτουργία DHCP για τη δυνατότητα ρυθµίσεων που αφορούν τις 
διευθύνσεις δικτύου από ένα κεντρικό σηµείο 

• Λειτουργία ως εικονικός server για αποµακρυσµένη, ασφαλή 
πρόσβαση σε υπηρεσίες (Internet, FTP, e-mail, Telnet) που 
παρέχονται από το δικό σας δίκτυο 

• Ενσωµατωµένο Firewall για προστασία έναντι κακόβουλων 
εισβολέων (hackers). Επίσης, δυνατότητα κρυπτογράφησης για 
προστασία της ασύρµατης µετάδοσης 

• Η λειτουργία NAT επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να έχουν 
πρόσβαση στο Internet µέσω ενός µόνο λογαριασµού 

• Λειτουργία VPN pass-through (IPSec-ESP Tunnel mode, L2TP, 
PPTP) 

• Υποστήριξη εφαρµογών που απαιτούν πολλαπλές συνδέσεις 
(λειτουργία που ρυθµίζεται από τον χρήστη) 

• ∆υνατότητα Voice-over-IP (VoIP) µε υποστήριξη υπαρχόντων 
αναλογικών τηλεφώνων 

 
Υπηρεσίες 
VoIP 

Χρησιµοποιώντας την υπηρεσία VoIP, αντί της υπηρεσίας που παρέχεται 
από το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, οι τηλεφωνικές σας κλήσεις µπορούν να 
γίνονται µέσω ενός δικτύου υπολογιστών, είτε µέσω της σύνδεσης που σας 
παρέχει ο πάροχος Internet (ISP), είτε µέσω του τοπικού σας δικτύου (LAN). 
Οι κλήσεις προς άλλες συσκευές VoIP, οπουδήποτε στον κόσµο, είναι χωρίς 
χρέωση, ενώ οι υπεραστικές κλήσεις προς άλλες συµβατικές τηλεφωνικές 
συσκευές κοστίζουν πολύ φτηνότερα από ότι οι κλήσεις που γίνονται µέσω 
του δηµοσίου τηλεφωνικού δικτύου. 

Οι βασικές λειτουργίες της συσκευής περιλαµβάνουν τη µετατροπή του 
αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό, τη κατάλληλη κωδικοποίησή του και 
κατόπιν τη συµπίεση του ψηφιακού σήµατος σε πακέτα IP (Internet 
Protocol). Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε επεξεργαστή ψηφιακού σήµατος 
(DSP), ο οποίος ευθύνεται για την ψηφιοποίηση του σήµατος φωνής και 
κατόπιν την µετατροπή σε πακέτα. Αυτά τα πακέτα φωνής κωδικοποιούνται 
µε βάση τα στάνταρ G.711, G.723.3 και G.729 που χρησιµοποιούν οι 
κωδικοποιητές – αποκωδικοποιητές (Codec) της αγοράς. 
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∆υνατότητες ∆ικτύωσης 

 
∆ιάγραµµα 
σύνδεσης 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει ένα τυπικό δίκτυο. 

Το NetFasteR IAD™ (ADSL Router) σας παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης 
µε το Internet και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα της απευθείας σύνδεσης µε 
άλλους υπολογιστές, επεκτείνοντας έτσι το υπάρχον δίκτυό σας. 
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Εφαρµογές 
 

 Παρακάτω, συνοψίζονται οι προηγµένες δικτυακές ικανότητες της συσκευής  
NetFasteR IAD™. 

 
Ασύρµατο και 
Ενσύρµατο 
LAN 

Η συσκευή επιτρέπει τη διασύνδεση εξοπλισµού που διαθέτουν διεπαφή 
10/100 Mbit/s καθώς και ασύρµατων συσκευών που είναι συµβατές µε τα 
στάνταρ IEEE 802.11b/g, καθιστώντας έτσι εύκολη τη δικτύωση σε µικρά 
γραφεία ή χώρους κατοικιών. 

 
Πρόσβαση στο 
Internet 

Η συσκευή επιτρέπει τη πρόσβαση στο Internet µέσω σύνδεσης ADSL. 
Καθώς πολλοί πάροχοι DSL χρησιµοποιούν πρωτόκολλο PPPoE ή PPPoA 
για την επικοινωνία µε τους τελικούς χρήστες, η συσκευή ενσωµατώνει 
λογισµικό clients που υποστηρίζουν αυτά τα πρωτόκολλα, απαλείφοντας έτσι 
την ανάγκη εγκατάστασης αντίστοιχου λογισµικού στον υπολογιστή σας. 

 
Μία και 
µοναδική 
∆ιεύθυνση IP 

Η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα µέχρι και σε 253 χρήστες να έχουν 
πρόσβαση στο Internet µέσω µίας και µοναδικής διεύθυνσης IP. Με ένα µόνο 
λογαριασµό ISP, πολλοί χρήστες του δικτύου σας έχουν την δυνατότητα να 
έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στο Internet. 

 
Εικονικός 
Server 

Εφόσον διαθέτετε σταθερή διεύθυνση IP, µπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή 
σας ώστε να παίζει το ρόλο του εικονικού host server, για τη λειτουργία NAT. 
Αποµακρυσµένοι χρήστες έχουν έτσι τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε 
διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στο χώρο σας, χρησιµοποιώντας µια 
συγκεκριµένη διεύθυνση IP. Ανάλογα µε την ζητούµενη υπηρεσία (ή τον 
αριθµό της θύρας), η συσκευή έχει τη δυνατότητα να δροµολογήσει την 
αίτηση στον κατάλληλο server (µε εσωτερική διεύθυνση IP). Έτσι το δίκτυό 
σας προστατεύεται από άµεση εισβολή κακόβουλων hackers, και παρέχεται 
µία πιο ευέλικτη διαχείριση των εσωτερικών διευθύνσεων IP, χωρίς να 
επηρεάζεται η εξωτερική πρόσβαση στο δίκτυό σας. 

 
Υποστήριξη 
DMZ Host 

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε ένα δικτυωµένο υπολογιστή να είναι 
πλήρως εκτεθειµένος στο Internet. Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται όταν η 
προστασία Firewall και το NAT εµποδίζουν τη σωστή λειτουργία µίας 
εφαρµογής Internet. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Εφαρµογές, Συνέχεια 

 
Ασφάλεια Η συσκευή υποστηρίζει διάφορους µηχανισµούς ασφαλείας οι οποίοι 

απαγορεύουν σε συγκεκριµένους χρήστες την πρόσβαση στο Internet, ή που 
φιλτράρουν όλες τις αιτήσεις που αφορούν συγκεκριµένες υπηρεσίες, τις 
οποίες ο διαχειριστής (administrator) δεν επιθυµεί να παράσχει. 

Η συσκευή ενσωµατώνει Firewall, το οποίο εµποδίζει τις εισβολές των 
ανεπιθύµητων hackers, καθώς και µηχανισµούς για προστασία από IP 
Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with zero length, Smurf Attack, UDP 
port loopback, Snork Attack, TCP null scan, και TCP SYN flooding. 

 
Εικονικό 
Ιδιωτικό ∆ίκτυο 
(VPN) – 
Υποστήριξη 
“Pass-
Through” 

Η συσκευή υποστηρίζει τρία από τα συνηθέστερα πρωτόκολλα VPN που 
χρησιµοποιούνται: PPTP, L2TP και IPSec. Τα πρωτόκολλα αυτά επιτρέπουν 
σε αποµακρυσµένους χρήστες να πραγµατοποιούν ασφαλείς συνδέσεις µε 
το εταιρικό τους δίκτυο. 

Αν ο πάροχός σας υποστηρίζει τη δυνατότητα VPN, τότε τα πρωτόκολλα 
αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν έναν 
πιστοποιηµένο και κρυπτογραφηµένο δίαυλο για την ασφαλή όδευση 
δεδοµένων µέσω του Internet (όπως συµβαίνει µε τα παραδοσιακά δίκτυα 
δεδοµένων). Τα πρωτόκολλα VPN που υποστηρίζονται από τη συσκευή 
περιγράφονται συνοπτικά ως ακολούθως: 

• PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol): Το πρωτόκολλο αυτό 
παρέχει έναν ασφαλή δίαυλο για τη πρόσβαση αποµακρυσµένων 
πελατών σε µία Πύλη (Gateway) ασφαλείας τύπου PPTP. Το 
πρωτόκολλο PPTP προβλέπει επίσης την υποστήριξη υπηρεσιών 
αναγνώρισης κλήσης και ελέγχου ροής δεδοµένων που απαιτούνται 
από τους παρόχους ISP. 

• L2TP: Το πρωτόκολλο αυτό συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά 
των πρωτοκόλλων PPTP και L2F. Όπως µε το PPTP, το L2TP 
προϋποθέτει ότι τα router του παρόχου (ISP) υποστηρίζουν αυτό το 
πρωτόκολλο 

• IP Security: Το πρωτόκολλο αυτό παρέχει κρυπτογράφηση σε 
επίπεδο IP. Το πρωτόκολλο IPSec µπορεί να υποστηρίξει δίκτυα που 
απαιτούν πολύπλοκη κρυπτογράφηση (όπως το Internet) µε τη 
χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, τα οποία χρησιµοποιούνται για την 
αναγνώριση της ταυτότητας των δικτυακών συσκευών. 
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Περιγραφή Υλικού & Απαιτήσεις 

 
Γενική 
περιγραφή 

Η συσκευή NetFasteR IAD™ ενσωµατώνει modem τεχνολογίας ADSL2+ µε 
δυνατότητα σύνδεσης στο Internet ή σε µια αποµακρυσµένη τοποθεσία, 
µέσω της αντίστοιχης διεπαφής. Υπάρχει η δυνατότητα της απ’ ευθείας µε 
τον υπολογιστή σας ή µε το τοπικό σας δίκτυο LAN, χρησιµοποιώντας 
οποιαδήποτε από τις τέσσερις θύρες Fast Ethernet που φέρει η συσκευή. 

Η ταχύτητα πρόσβασης στο Internet εξαρτάται από την υπηρεσία που σας 
παρέχει ο πάροχός σας. Η ενσωµατωµένη διεπαφή ADSL2+ µπορεί να 
επιτύχει ταχύτητες έως 24 Mbit/s (download)  και 1 Mbit/s (upload). 

Οι ταχύτητες που επιτυγχάνονται µεταξύ των συσκευών που συνδέονται στο 
τοπικό δίκτυο LAN φτάνουν τα 100 Mbit/s (µέσω των θυρών Fast Ethernet) 
και 54 Mbit/s, µέσω της ενσωµατωµένης δυνατότητας ασύρµατης δικτύωσης. 

Η συσκευή περιλαµβάνει µια σειρά φωτεινών ενδείξεων LED στην πρόσοψη 
που ενδεικνύουν τη κατάσταση τροφοδοσίας και λειτουργίας των θυρών για 
εύκολη εγκατάσταση και άρση βλαβών που σχετίζονται µε το δίκτυο. 

 
Απαιτήσεις 
συστήµατος 

Για τη λειτουργία της, η συσκευή προϋποθέτει ότι τόσο οι υπολογιστές όσο 
και οι υπόλοιπες συσκευές του δικτύου σας συµφωνούν µε τις παρακάτω 
ελάχιστες προδιαγραφές: 

• Το εγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα (Windows 98SE / ME / 2000 / 
XP 32bit ή MAC 10.x.x) θα πρέπει να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα 
TCP/IP 

• Κάθε υπολογιστής που θα συνδέεται στις διαθέσιµες θύρες LAN της 
συσκευής, θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε κάρτα Ethernet 
10Mbit/s ή 10 / 100 Mbit/s 

• ∆ιαθέσιµη θύρα USB 1.1  

• Προαιρετικά, µια κάρτα ασύρµατου δικτύου (802.11b/g) 

• Τουλάχιστον 60MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο 

• Τουλάχιστον 128 MB µνήµη RAM 

• Κατάλληλο web browser. Υποστηρίζονται τα εξής: Internet Explorer 
5.5 ή µεταγενέστερο, Netscape 4.7 ή µεταγενέστερο, Firefox Mozilla 
1.5 ή µεταγενέστερο 
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Περιεχόµενα Συσκευασίας 

 
 Η συσκευασία του NetFasteR IAD™ περιλαµβάνει την ίδια τη συσκευή, τα 

συνοδευτικά εξαρτήµατα καθώς και το απαραίτητο εξοπλισµό. 

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τα περιεχόµενα της συσκευασίας της 
συσκευής. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή παρουσιάζει ορατή φθορά, 
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. 

 
# Απεικόνιση Περιγραφή 

1 

 

Συσκευή NetFasteR IAD™ (ISDN ή POTS, 
ανάλογα µε την τηλεφωνική σας γραµµή). 

2 

 

Εξωτερικό τροφοδοτικό. 

3 

 

Καλώδιο Ethernet. 

4 

 

Τηλεφωνικά Καλώδια (x2). 

5 

 

Καλώδιο USB. 

6 

 

CD ROM Εγκατάστασης. 

7 

 

Εγχειρίδιο Χρήσης και Σύντοµος Οδηγός 
Εγκατάστασης. 

8 
 

∆ιαχωριστής (splitter) ADSL και φίλτρο micro 
(µόνο για µοντέλα POTS). 
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Περιγραφή Πρόσοψης 

 
Ενδείξεις και 
περιγραφή 

Η πρόσοψη της συσκευής περιλαµβάνει δεκατρία LED για την οπτική ένδειξη 
της κατάστασης της λειτουργίας της συσκευής αλλά και του δικτύου: 

 
 

LED Ονοµασία Κατάσταση Περιγραφή 

1 Power On  Η συσκευή τροφοδοτείται κανονικά. 

  Off Η συσκευή δεν είναι αναµµένη ή υπάρχει 
σφάλµα µε τη τροφοδοσία. 

2 ADSL On Η σύνδεση ADSL λειτουργεί σωστά. 

  Αναβοσβήνει Η συσκευή πραγµατοποιεί µια σύνδεση 
ADSL. 

  Off Η σύνδεση ADSL απέτυχε. 

3 Online On Η πιστοποίηση PPP είναι επιτυχής (για 
PPPoA ή PPPoE). 

  Off Η πιστοποίηση PPP απέτυχε ή δεν 
χρησιµοποιείται PPPoA (ή PPPoE). 

4 USB On Συσκευή USB συνδέθηκε στην αντίστοιχη 
υποδοχή. 

  Off ∆εν υπάρχει συσκευή στην αντίστοιχη 
υποδοχή. 

5 LAN 
1/2/3/4 

On Η σύνδεση Ethernet έχει 
πραγµατοποιηθεί. 

  Αναβοσβήνει Υπάρχει ανταλλαγή δεδοµένων προς ή 
από το LAN µέσω της αντίστοιχης θύρας. 

  Off ∆εν υπάρχει σύνδεση µε το LAN µέσω 
της αντίστοιχης θύρας. 

6 WLAN Αναβοσβήνει Υπάρχει ανταλλαγή δεδοµένων προς ή 
από το WLAN µέσω της αντίστοιχης 
θύρας. 

  Off Η θύρα WLAN είναι απενεργοποιηµένη. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Περιγραφή Πρόσοψης, Συνέχεια 

  
Ενδείξεις και περιγραφή (Συνέχεια) 

 
 

LED Ονοµασία Κατάσταση Περιγραφή 

7 VoIP On Η σύνδεση VoIP έχει επιτευχθεί µε 
επιτυχία. 

  Off ∆εν υπάρχει σύνδεση VoIP. 

On Το ακουστικό του τηλεφώνου είναι 
σηκωµένο προς επίτευξη κλήσης. 

Αναβοσβήνει Εισερχόµενη κλήση. 

8 Phone1 / 
Phone2 

Off Καµία κλήση σε εξέλιξη. 

9 Line On Κλήση PSTN σε εξέλιξη. 

  Αναβοσβήνει Εισερχόµενη Κλήση PSTN. 

  Off Καµία κλήση σε εξέλιξη. 
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Περιγραφή Πίσω Όψης 

 
Περιγραφή 
συνδέσεων 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την πίσω όψη της συσκευής. 

 
# Σήµανση Περιγραφή 

1 ADSL Θύρα σύνδεσης της γραµµής ADSL. 

2 USB Θύρα USB για σύνδεση µε Η/Υ. 

3 LAN 1/2/3/4 Θύρες Fast Ethernet (RJ-45) για σύνδεση συσκευών 
LAN, όπως υπολογιστής, Hub ή Switch, κλπ. 

4 Reset Κουµπί επανεκκίνησης της συσκευής και επαναφοράς 
των εργαστηριακών ρυθµίσεων. 

5 On/Off ∆ιακόπτης λειτουργίας ON / OFF. 

6 Power Υποδοχή σύνδεσης του εξωτερικού τροφοδοτικού. 

7 Line Υποδοχή σύνδεσης της τηλεφωνικής γραµµής (FXO). 

8 Phone 1/2 Υποδοχές σύνδεσης τηλεφωνικών συσκευών (FXS). 

 

 

Η Κεραία δεν µπορεί να περιστραφεί 360º. 

Μην εξαναγκάζετε την κεραία να περιστραφεί πέραν της επιτρεπόµενης 
διαδροµής, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη. 
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Εγκατάσταση του NetFasteR IAD™ 

 
 Το κεφάλαιο αυτό θα σας καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια εγκατάστασης της 

συσκευής NetFasteR IAD™. Περιλαµβάνονται οδηγίες για την : 

1. Τοποθέτηση της συσκευής 

2. Εγκατάσταση του ADSL splitter ή των micro φίλτρων 

3. Σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο 

4. Ρύθµιση του υπολογιστή σας για δικτυακή επικοινωνία µε τη συσκευή 

 

 

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τις Πληροφορίες Ασφάλειας που 
βρίσκονται στο Παράρτηµα A. 
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Οδηγίες Τοποθέτησης της Συσκευής 

 
 Το σηµείο που θα τοποθετήσετε τη συσκευή NetFasteR IAD™ θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι: 

• Βρίσκονται κοντά η πρίζα ρεύµατος και η υποδοχή τηλεφώνου 

• ∆εν θα υφίσταται κίνδυνος εισχώρησης νερού ή υγρασίας στο 
εσωτερικό της συσκευής 

• Η συσκευή δεν θα εκτίθεται σε απευθείας ηλιακό φως ή πηγές 
θερµότητας 

• Τα καλώδια δικτύου θα βρίσκονται µακριά από καλώδια ρεύµατος, 
φωτιστικά φθορισµού, καθώς και πηγές που παράγουν ηλεκτρικό 
θόρυβο, όπως ραδιόφωνα, ποµποί και ευρυζωνικοί ενισχυτές 

• Η συσκευή θα βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο ώστε να καλύπτει όλους 
τους υπολογιστές-σταθµούς που θα συνδεθούν ασύρµατα. Μια 
κατάλληλη θέση είναι η τοποθέτηση της συσκευής πάνω σε ψηλό 
ράφι για ευρύτερη κάλυψη και βέλτιστη ασύρµατη επικοινωνία 
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Εγκατάσταση µε Χρήση Micro DSL Φίλτρων 
 

Εισαγωγή Προτού ξεκινήσετε, θα πρέπει να εντοπίσετε στην οικία σας εκείνες τις 
συσκευές που απαιτούν φίλτρα DSL όπως για παράδειγµα τηλέφωνα, 
συσκευές φαξ,  αυτόµατοι τηλεφωνητές, dial-up modems, επιλογείς 
δορυφορικής τηλεόρασης ή επιβλεπόµενα συστήµατα ασφάλειας και να 
προσαρτήσετε ένα φίλτρο DSL σε κάθε τέτοια συσκευή. Με αυτό τον τρόπο, 
τόσο αυτές οι συσκευές όσο και η συσκευή NetFasteR IAD™ θα µπορούν να 
συνδέονται στην ίδια τηλεφωνική γραµµή. 

 
Εγκατάσταση Για να εγκαταστήσετε τα Micro DSL φίλτρα, ακολουθήστε την παρακάτω 

διαδικασία: 
 

Βήµα Ενέργεια 

1 Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο από την 
επιτοίχια τηλεφωνική πρίζα. 

2 Εισάγετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή του 
φίλτρου DSL που έχει ως σήµανση το σύµβολο του 
τηλεφώνου. 

3 Εισάγετε το καλώδιο του φίλτρου DSL στην επιτοίχια 
τηλεφωνική πρίζα. 

 

 

 

 

∆εν απαιτείται η εγκατάσταση φίλτρων DSL σε τηλεφωνικές πρίζες 
που δε χρησιµοποιούνται. 
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Εγκατάσταση µε Χρήση ∆ιαχωριστή (Splitter) 
 

 Εισαγωγή Το splitter διαχωρίζει τις συχνότητες της τηλεφωνικής υπηρεσίας (φωνή) από 
εκείνες της υπηρεσίας ADSL (δεδοµένα) και τις εξάγει σε δύο διαφορετικές 
υποδοχές. Η υποδοχή “Line” συνδέεται στην επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου. Εάν 
διαθέτετε τηλεφωνική γραµµή ISDN, τότε η υποδοχή “Phone” θα πρέπει να 
συνδεθεί στη µονάδα NT1 (π.χ. Intracom netMod). Εάν διαθέτετε γραµµή 
POTS, τότε στην υποδοχή “Phone” θα πρέπει να συνδέσετε την τηλεφωνική 
σας συσκευή. Η υποδοχή “ADSL” θα πρέπει να συνδεθεί στο NetFasteR 
IAD™, ασχέτως εάν χρησιµοποιείται γραµµή POTS ή ISDN. 

 
Εγκατάσταση Για την εγκατάσταση του splitter, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
 

Βήµα Ενέργεια 

1 Συνδέστε την υποδοχή “Line” του splitter στην 
επιτοίχια τηλεφωνική πρίζα. 

2 Χρησιµοποιήστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο (RJ11) για 
να συνδέσετε την υποδοχή “ADSL” του NetFasteR 
IAD™ µε την υποδοχή “ADSL” του splitter. 

3 Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στη υποδοχή 
“Phone” του splitter. 

 

 

 

Η χρήση splitter ή φίλτρου είναι απαραίτητη για να αποφύγετε τις 
παρεµβολές µεταξύ των υπηρεσιών τηλεφωνίας και ADSL που µπορεί 
να προκαλέσουν προβλήµατα στην ποιότητα της φωνής και στις 
επιδόσεις του ADSL. 
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Εγκατάσταση του NetFasteR IAD™ 

 
Εισαγωγή Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή NetFasteR IAD™, θα πρέπει να κάνετε τα 

παρακάτω: 

1. Τροφοδοτείστε τη συσκευή 
2. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο 
3. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet  
4. Συνδέστε το καλώδιο USB (εφόσον η σύνδεση µε τον 

υπολογιστή σας πραγµατοποιείται µέσω USB) 

 
Άναµµα της 
συσκευής 

Για να ανάψετε τη συσκευή NetFasteR IAD™, ακολουθήστε τη παρακάτω 
διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Εισάγετε την άκρη του καλωδίου του εξωτερικού τροφοδοτικού στην 
αντίστοιχη υποδοχή στο πίσω µέρος της συσκευής. 

2 Εισάγετε το εξωτερικό τροφοδοτικό σε µία πρίζα ρεύµατος. 

3 Θέστε τον διακόπτη λειτουργίας (που βρίσκεται στο πίσω µέρος της 
συσκευής) στη θέση ON. 

4 Περιµένετε έως ότου το LED τροφοδοσίας της συσκευής γίνει 
σταθερά πράσινο. 

 
Σύνδεση του 
τηλεφωνικού 
καλωδίου 

Για να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Συνδέστε τη µια άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή 
“ADSL” του splitter. 

2 Συνδέστε την άλλη άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή 
“ADSL” στην πίσω πλευρά της συσκευής. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Εγκατάσταση του NetFasteR IAD™, Συνέχεια 

 
Σύνδεση του 
καλωδίου 
Ethernet 

Για να συνδέσετε το καλώδιο Ethernet, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Συνδέστε τη µια άκρη του καλωδίου Ethernet σε µια από τις τέσσερις 
υποδοχές Ethernet (LAN) που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της 
συσκευής. 

2 Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου Ethernet στην κάρτα δικτύου 
Ethernet του υπολογιστή σας. 

 
Σύνδεση του 
καλωδίου USB  

Για να συνδέσετε το καλώδιο USB, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Συνδέστε τη µια άκρη του καλωδίου USB στην υποδοχή USB του 
υπολογιστή σας. 

Μην εισάγετε την άλλη άκρη του καλωδίου USB µέχρι να σας το 
ζητήσει το λογισµικό εγκατάστασης. 

2 Εκκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης του USB driver το οποίο 
παρέχεται στο CD ROM. 

Αναζητήστε το φάκελο x:\driver (όπου “x” το γράµµα του οδηγού CD 
ROM). Από αυτόν το φάκελο, και ανάλογα µε το λειτουργικό σας 
σύστηµα, εκτελέστε το παρακάτω: 

WINDOWS >> “x:\driver\windows\setup.exe” 
MACOS X >> “x:\driver\macosx\Package.sit” 
και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. 

3 Το λογισµικό εγκατάστασης θα σας ζητήσει να εισάγετε την άλλη 
άκρη του καλωδίου USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στην 
πίσω πλευρά της συσκευής. 

Σε περίπτωση που ο πάροχος σας προµηθεύσει έναν λογαριασµό 
VoIP, θα χρειαστεί να συνδέσετε µέχρι δύο αναλογικά τηλέφωνα στις 
υποδοχές Phone 1 ή Phone 2 της συσκευής (συνδέσεις FXS). 

 
 
 Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισµικού του NetFasteR IAD™, 

κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρµογές για να αποφευχθεί πιθανή αντιπαράθεση 
λογισµικού (conflict). 
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Ρύθµιση του Υπολογιστή σας 

 
 Η συσκευή NetFasteR IAD™ έχει τη δυνατότητα να αναθέτει δυναµικά 

διευθύνσεις δικτύου στους υπολογιστές του δικτύου σας, µε τη χρήση  
DHCP. 

Για να πραγµατοποιηθεί αυτό, θα πρέπει οι υπολογιστές σας να ρυθµιστούν 
σωστά, σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν. 
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Ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου TCP/ IP 

 
Εισαγωγή Στην περίπτωση που έχετε ήδη πραγµατοποιήσει σύνδεση µε τη συσκευή, 

και/ή επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε αυτή τη σύνδεση χειροκίνητα, 
παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. 

∆ίνονται οδηγίες για να πραγµατοποιήσετε µια σύνδεση Ethernet µε τη 
συσκευή. Πρώτα, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη ενός 
πρωτοκόλλου TCP/IP και κατόπιν ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα να 
πραγµατοποιήσετε µια σύνδεση Ethernet. Η σύνδεση αυτή προϋποθέτει τη 
ρύθµιση του υπολογιστή σας ώστε να λαµβάνει αυτόµατα την διεύθυνση  IP 
της συσκευής: σε µια τέτοια περίπτωση, η συσκευή λειτουργεί ως DHCP 
server στο δικό σας τοπικό δίκτυο. 

 
Εγκατάσταση 
πρωτοκόλλου 
TCP/ IP 

Η διαδικασία αυτή απαιτεί το πρωτόκολλο TCP/IP που είναι εγκατεστηµένο 
στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες καθώς και στα 
εγχειρίδια λειτουργίας των Windows και MacOS. 

 
Microsoft 
Windows 98SE, 
ME, 2000 

Για να εγκαταστήσετε το πρωτόκολλο TCP/ IP σε υπολογιστή µε Microsoft 
Windows 98SE, ME, 2000 ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Εισάγετε στον οδηγό CD ROM το CD ROM εγκατάστασης των 
Windows. 

2 Επιλέξτε Start -> Settings -> Control Panel ή Start -> Control 
Panel ανάλογα µε τη διάθρωση του υπολογιστή σας. 

3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network and Dial-up Connections. 

4 Επιλέξτε το εικονίδιο Network Adapter που επιθυµείτε και από το 
µενού επιλέξτε Properties. 

5 Εάν το στοιχείο Internet Protocol (TCP/IP) δεν είναι επιλεγµένο θα 
πρέπει να το επιλέξετε για να το ενεργοποιήσετε. ∆ιαφορετικά, εάν 
δεν είναι στον κατάλογο, θα πρέπει να το εγκαταστήσετε επιλέγοντας 
το κουµπί Install.... 

6 Επιλέξετε Protocol Network και κάντε κλικ στο κουµπί Add... 

7 Στην καρτέλα Select Network Protocol, επιλέξτε Internet Protocol 
(TCP/IP) και κάντε κλικ στο OK. 

8 Μετά την επανεκκίνηση, είστε σε θέση να διαρθρώσετε τη ρύθµιση 
TCP/IP, όπως περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου TCP/ IP, Συνέχεια 

 
Microsoft 
Windows XP 

Το πρωτόκολλο TCP/IP θεωρείται βασικό συστατικό του λειτουργικού 
συστήµατος και δεν µπορεί να εγκατασταθεί ή απεγκατασταθεί. Θα πρέπει 
να ελέγξετε σε αυτή τη περίπτωση ότι το πρωτόκολλο TCP/IP είναι 
ενεργοποιηµένο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Επιλέξτε Start -> Settings -> Control Panel ή Start -> Control 
Panel ανάλογα µε τη διάρθρωση του υπολογιστή σας. 

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network Connections. 

3 Επιλέξτε το εικονίδιο Network Adapter και από το µενού, επιλέξτε 
Properties. 

4 Στην καρτέλα General, επιβεβαιώστε ότι το στοιχείο Internet 
Protocol (TCP/IP) είναι επιλεγµένο, εάν δεν είναι επιλέξτε το και 
κάντε κλικ στο OK. 

 
Apple Mac OS 
10.x.x 

Το πρωτόκολλο TCP/IP είναι εγκατεστηµένο σε ένα σύστηµα MacOS ως 
τµήµα του Open Transport. Για να εγκαταστήσετε το πρωτόκολλο TCP/ IP σε 
έναν υπολογιστή Apple MacOS 10.x.x, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Επιλέξτε Start -> Settings -> Control Panel και κάντε διπλό κλικ 
στο εικονίδιο Network and Dial-up Connection. 

2 Επιλέξτε την κάρτα adapter που σχετίζεται µε τη διάρθρωση TCP/IP 
και κατόπιν επιλέξτε Properties από το µενού. 

3 Επιλέξτε το στοιχείο Internet Protocol (TCP/IP) και κατόπιν κάντε 
κλικ στο κουµπί Properties. 

4 Επιλέξτε την καρτέλα General, και κατόπιν κάντε κλικ στα κουµπιά 
Obtain an IP address automatically και Obtain DNS server 
address automatically. Κάντε κλικ στο κουµπί OK. 

5 Κάντε επανεκκίνηση του συστήµατος για να εφαρµοστούν οι 
αλλαγές. 
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Σύνδεση Ethernet 

 
Microsoft 
Windows XP 

Για να ρυθµίσετε το πρωτόκολλο TCP/IP σε λειτουργικό σύστηµα Windows 
XP, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Επιλέξτε Start -> Settings -> Control Panel και κάντε διπλό κλικ 
στο εικονίδιο Network Connections. 

2 Επιλέξτε την κάρτα δικτύου που σχετίζεται µε τη διάρθρωση TCP/IP. 

3 Επιλέξτε το στοιχείο Properties από το µενού της κάρτας δικτύου. 

4 Στην καρτέλα General, επιλέξτε Internet Protocol (TCP/IP) και 
κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί Properties. 

5 Στην καρτέλα General, κάντε κλικ στα κουµπιά Obtain an IP 
address automatically και Obtain DNS server address 
automatically. Κάντε κλικ στο κουµπί OK. 

 
MAC OS 10.x Για να ρυθµίσετε το πρωτόκολλο TCP/IP σε MAC OS 10.x.x , ακολουθήστε 

την παρακάτω διαδικασία: 
 

Βήµα Ενέργεια 

1 Επιλέξτε Apple Menu -> System Preferences και κάντε κλικ στο 
Network. 

2 Από τον πτυσσόµενο κατάλογο Show, και ανάλογα µε τον τύπο της 
σύνδεσης που χρησιµοποιείτε, επιλέξτε Built-in Ethernet. 

3 Επιλέξτε την καρτέλα TCP/IP. 

4 Επιλέξτε DHCP από το αναδυόµενο µενού Configure για να 
αποκτήσετε δυναµική διεύθυνση IP. 

5 Κάντε κλικ στο Apply Now. 

6 Κάντε κλικ στο κουµπί Register για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 
στο Control Panel. 

7 Εισάγετε http://192.168.2.1/ στη γραµµή διεύθυνσης του browser για 
να ανοίξετε την Κεντρική σελίδα διαχείρισης του NetFasteR IAD™. 
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Σύνδεση USB 

 
Εισαγωγή  Για τη σύνδεση του πρώτου υπολογιστή στο NetFasteR IAD™ µέσω της 

θύρας USB, θα πρέπει να εγκατασταθεί το σχετικό USB driver στον 
υπολογιστή σας. 

 

 

Πριν συνδέσετε το Καλώδιο USB στη Θύρα USB του NetFasteR IAD™ θα 
πρέπει να τρέξετε το λογισµικό εγκατάστασης και να ακολουθήσετε τις 
οδηγίες. Συνδέστε το Καλώδιο USB µόνο όταν σας ζητηθεί από το 
λογισµικό εγκατάστασης. 
Μόνο ένας υπολογιστής (µε λειτουργικό Windows ή Macintosh) µπορεί να 
συνδεθεί απ’ ευθείας στο NetFasteR IAD™ µέσω της θύρας USB. 
Παραπάνω υπολογιστές δύναται να συνδεθούν στο δίκτυο µέσω άλλων 
διεπαφών, όπως Ethernet ή Wi-Fi. 

 
Microsoft 
Windows 

Για να πραγµατοποιήσετε µια σύνδεση USB σε πλατφόρµα Microsoft 
Windows, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:  

 
Βήµα Ενέργεια 

1  Αναζητήστε το CD-ROM εγκατάστασης και εγκαταστήστε τον USB 
Windows driver επιλέγοντας το φάκελο x:\driver\windows (όπου x 
το γράµµα του οδηγού CD-ROM).  

Εάν χρησιµοποιήσετε Windows 98SE, µπορεί να χρειαστεί το CD 
ROM εγκατάστασης του λειτουργικού συστήµατος. 

2 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe για να ξεκινήσετε την 
διαδικασία εγκατάστασης του driver. 

3 Όταν εµφανιστεί το µήνυµα “NOW CONNECT THE USB 
CABLE”, συνδέστε το καλώδιο USB σε µια ελεύθερη θύρα USB 
του υπολογιστή καθώς και στη θύρα USB του NetFasteR IAD™. 

4 Εισάγετε http://192.168.2.1/ στη γραµµή διεύθυνσης του browser για 
να ανοίξετε την κεντρική σελίδα διαχείρισης του NetFasteR IAD™. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Σύνδεση USB, Συνέχεια 

 
MAC OS 10.x.x Για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση USB σε πλατφόρµα Macintosh, 

ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
 

Βήµα Ενέργεια 

1 Κάνετε αναζήτηση στο CD ROM και εγκαταστήστε το USB MAC OS 
10.x επιλέγοντας το φάκελο x:\driver\macosx (όπου x το γράµµα 
που αντιστοιχεί στον οδηγό CD ROM). 

2 Κάντε διπλό κλικ στο συµπιεσµένο αρχείο Package.sit. 
Εάν το σύστηµα ζητήσει τη διαδροµή ( path), επιλέξτε τον κύριο 
φάκελο στο σκληρό δίσκο µε την ονοµασία MacintoshHD. 

3 Επιλέξτε  το φάκελο Macintosh HD:osxdrv:Install USB ADSL. 

4 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο script install. 

5 Κάντε κλικ στο κουµπί Restart για να επανεκκινήσετε τον 
υπολογιστή. 

6 Όταν εµφανιστεί το µήνυµα “NOW CONNECT THE USB CABLE”, 
συνδέστε το καλώδιο USB σε µια ελεύθερη θύρα USB του 
υπολογιστή και στη θύρα USB του NetFasteR IAD™. 

7 Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθµιστεί να λαµβάνει 
αυτόµατα διευθύνσεις IP µέσω DHCP, ακολουθώντας τα παρακάτω 
βήµατα: 

Ανοίξτε το Apple Menu -> System Preferences και επιλέξτε 
Network. 

8 Από τον πτυσσόµενο κατάλογο, ανάλογα µε τον τύπο σύνδεσης που 
χρησιµοποιείτε, επιλέξτε Built-in USB ADSL.  

9 Επιλέξτε την καρτέλα TCP/IP. 

10 Επιλέξτε Using DHCP από το αναδυόµενο µενού Configure για να 
αποκτήσετε δυναµική διεύθυνση IP.  

11 Κάντε κλικ στο Apply Now. 

12 Κάντε κλικ στο κουµπί Register για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 
στο Control Panel. 

13 Εισάγετε http://192.168.2.1/ στη γραµµή διεύθυνσης του browser για 
να ανοίξετε την κεντρική σελίδα διαχείρισης του NetFasteR IAD™. 
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Σύνδεση Wi-Fi 

 
∆ιαδικασία Για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση τύπου Wi-Fi, ακολουθήστε την παρακάτω 

διαδικασία: 
 

Βήµα Ενέργεια 

1 Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας την κάρτα ασύρµατης 
επικοινωνίας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής έχει ρυθµιστεί ώστε να λαµβάνει 
διευθύνσεις IP αυτόµατα (DHCP mode). 

Σηµείωση: Θα πρέπει να διαρθρώσετε σωστά την κάρτα αυτή ώστε 
να µπορεί να επικοινωνεί µε το NetFasteR IAD™. Απαιτείται 
υπολογιστής µε δυνατότητα 802.11b/g (Πιστοποίηση κατά Wi-Fi). 

2 Στο παράθυρο διάρθρωσης της κάρτας ασύρµατης επικοινωνίας, 
εκκινήστε λειτουργία ψαξίµατος στο τοπικό ασύρµατο δίκτυο (που 
είναι σηµειωµένο µε τη σχετική ονοµασία SSID). 

3 Επιλέξτε το SSID του NetFasteR IAD™. 

4 Ολοκληρώστε τη διάρθρωση της κάρτας ασύρµατης επικοινωνίας 
θέτοντας τις ίδιες ρυθµίσεις µε αυτές που έχει το NetFasteR IAD™ οι 
οποίες είναι: 

• RF channel: automatically detect 

• Encryption Enable ή Disable (default = Disable): Επιλέξτε 
µόνο µεταξύ WEP, WPA/WPA2 και WP2 only 

• Ρυθµίστε µέγεθος / τύπο του κλειδιού WEP / WPA / WP2  

• Ρυθµίστε το κλειδί WEP / WPA / WPA2 που χρησιµοποιείται 

5 Για να ελέγξετε τη σύνδεση, συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα 
διαχείρισης του NetFasteR IAD™, εισάγοντας http://192.168.2.1/ στη 
γραµµή διεύθυνσης του browser. 

 
 

 

Σηµαντική σηµείωση: Η συσκευή NetFasteR IAD™ έχει ρυθµιστεί για 
ασφάλεια WPA / WPA2. Το pre-shared κλειδί που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί από τους ασύρµατους clients είναι τυπωµένο στο κάτω 
µέρος κάθε συσκευής. 
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∆ιάρθρωση του NetFasteR IAD™ 

 
Εισαγωγή Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η περιγραφή όλων των µενού στα οποία 

έχει πρόσβαση ο χρήστης από την κεντρική σελίδα διαχείρισης (Home 
Page), µετά την πιστοποίησή του στη συσκευή NetFasteR IAD™. 

 

 

Προσοχή: οποιαδήποτε µεταβολή στη διάρθρωση του NetFasteR IAD™ 
δύναται να περιορίσει τις δυνατότητες σύνδεσης της συσκευής. 
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Κεντρική Σελίδα ∆ιαχείρισης (HOME PAGE) 

 
Εισαγωγή Το πρόγραµµα εγκατάστασης της συσκευής είναι τύπου web, που σηµαίνει 

ότι έχετε πρόσβαση σε αυτό από τον web browser του υπολογιστή σας. 
 
Για την πρόσβαση στο web server, κάντε τα εξής: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Εκκινήστε το web browser στον υπολογιστή σας. 

2 Εισάγετε το ακόλουθο URL στο πεδίο location ή address του 
browser: http://192.168.2.1/. 

 

 

Η συσκευή παρέχεται µε προκαθορισµένη διεύθυνση IP (http://192.168.2.1/). 
Εάν την αλλάξετε, σηµειώστε την καινούργια διεύθυνση IP διαφορετικά θα 
πρέπει να κάνετε “Επανεκκίνηση” για να αποκτήσετε πάλι πρόσβαση στη 
συσκευή. 

 
Πρόσβαση Η πρόσβαση στις σελίδες ∆ιαχείρισης της συσκευής ελέγχεται µέσω δύο 

τύπων λογαριασµών: admin και user: 
 
1. Ο Admin έχει απεριόριστη πρόσβαση στη συσκευή για να δει ή να αλλάξει 
τη διάρθρωσή της. 
 
2. Ο User έχει πρόσβαση στη συσκευή µόνο για να δει τις ρυθµίσεις της ή να 
δει κάποιες στατιστικές, καθώς επίσης και για να ενηµερώσει το λογισµικό. 
 
Θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα ID (µια από τις παραπάνω τιµές) 
και ένα Password: Εισάγετε τις τιµές για να έχετε πρόσβαση στις σελίδες 
∆ιαχείρισης της συσκευής. 

 

 

Το username (ID) και password έχουν οριστεί στο “admin“ για τον 
λογαριασµό του διαχειριστή (administrator). 

Συνιστάται η αλλαγή αυτών των προκαθορισµένων τιµών. Βεβαιωθείτε ότι 
θυµόσαστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης καθώς είναι ο µόνος 
τρόπος µε τον οποίο θα µπορείτε να κάνετε διαχείριση της συσκευής. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Κεντρική Σελίδα ∆ιαχείρισης (HOME PAGE), Συνέχεια 

 
Περιγραφή 
Home Page 

Η κεντρική σελίδα διαχείρισης ανοίγει όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Η 
σελίδα αυτή περιλαµβάνει ένα µενού στα αριστερά που είναι πάντα 
διαθέσιµο σε όλες τις σελίδες και το οποίο είναι το σηµείο εκκίνησης για 
οποιαδήποτε διάρθρωση που αφορά το NetFasteR IAD™. 
 

 

 

Περιγραφή των 
µενού 

Παρακάτω, ακολουθεί η περιγραφή των µενού που βρίσκονται στο 
αριστερό µέρος της κεντρικής σελίδας διαχείρισης: 

 
Μενού Περιγραφή 

Setup Wizard Για να εκτελέσετε εύκολα και γρήγορα τη βασική 
παραµετροποίηση του NetFasteR IAD™. 

Χρησιµοποιείται από αρχάριους χρήστες που δεν 
επιθυµούν να προχωρήσουν σε λεπτοµερείς ρυθµίσεις. 

System Για να ρυθµίσετε όλες τις βασικές παραµέτρους. 

WAN Για να διαρθρώσετε παραµέτρους πρόσβασης στον 
πάροχο ISP. 

LAN Για να ρυθµίσετε τις παραµέτρους LAN. 

WIRELESS Για να ρυθµίσετε τη διάρθρωση του σηµείου ασύρµατης 
πρόσβασης (wireless access point). 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Κεντρική Σελίδα ∆ιαχείρισης (HOME PAGE), Συνέχεια 

  
Περιγραφή των µενού (Συνέχεια) 

 
Μενού Περιγραφή 

NAT Για να επιτρέψετε την πρόσβαση στο Internet σε 
πολλαπλούς χρήστες. 

ROUTE Για να προσδιορίσετε τις παραµέτρους static routes και 
RIP. 

FIREWALL Για να ρυθµίσετε τη προστασία firewall. 

SNMP Για να ρυθµίσετε πληροφορίες community και trap. 

ADSL Για να εµφανίσετε παραµέτρους και πληροφορίες 
κατάστασης που σχετίζονται µε DSL. 

VOIP Για να ρυθµίσετε λογαριασµούς VoIP. 

UpnP Για να παρέχετε πλεονεκτήµατα αρχιτεκτονικής UPnP 
(peer-to-peer συνδεσιµότητα δικτύου, έξυπνες συσκευές, 
κτλ.). 

QoS Συλλέγει όλες τις παραµέτρους και πληροφορίες 
κατάστασης σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσιών (QoS). 

DDNS Για να ενεργοποιήσετε το Dynamic DNS. 

TOOLS Μια σειρά εργαλείων που αφορούν τις λειτουργίες backup/ 
restore, επανεκκίνησης ή αναβάθµισης Υλικολογισµικού 
(Firmware upgrade). 

STATUS Μενού το οποίο εµφανίζει και τρέχει διαγνωστικούς 
ελέγχους για αντιµετώπιση προβληµάτων ή ανάλυση 
συµπεριφοράς του συστήµατος. Μέσω του µενού, 
επιτρέπεται και η πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής 
(Device) και σε στατιστικά δεδοµένα (Statistics). 

Home Συντόµευση στην κεντρική σελίδα διαχείρισης (Home 
Page). 

Logout Για να κάνετε logout από τη συνεδρία µε το NetFasteR 
IAD™. 

 

 

Για να αποθηκεύσετε µόνιµα τις αλλαγές των παραµέτρων της συσκευής 
NetFasteR IAD™ θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί Save Settings. 

Σε µερικές περιπτώσεις, απαιτείται επανεκκίνηση της συσκευής. Η 
επανεκκίνηση, εφόσον χρειάζεται, πραγµατοποιείται αυτόµατα. 
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Μενού SETUP WIZARD 

 
Εισαγωγή Το µενού αυτό αφορά την βασική και γρήγορη παραµετροποίηση του 

NetFasteR IAD™. 

 
Οθόνη Setup 
Wizard 

Η οθόνη του µενού Setup Wizard καθώς και τα βήµατα της γρήγορης 
διαδικασίας παραµετροποίησης της συσκευής φαίνονται παρακάτω. 

Κάντε κλικ στο NEXT για να ξεκινήσετε. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια 

 
Βήµα 1ο: 

Ρυθµίσεις 
ασύρµατου 
δικτύου 

Μπορείτε να επιλέξετε τις παραµέτρους λειτουργίας του ασύρµατου δικτύου 
και κατόπιν να το ενεργοποιήσετε. 

Εφόσον ορίσετε τις επιθυµητές ρυθµίσεις (όπως φαίνεται στο παρακάτω 
πίνακα), κάντε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε. 

 
Παράµετρος Επεξήγηση 

SSID 
(Service Set ID) 

Το SSID αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης του 
ασύρµατου δικτύου σας. To SSID που θα επιλέξετε 
πρέπει να είναι το ίδιο στο NetFasteR IAD™ και στους 
ασύρµατους σταθµούς (clients) του δικτύου. 

SSID Broadcast Έχετε την δυνατότητα να επιτρέψετε η να 
απαγορεύσετε την αναγγελία του SSID σας σε 
ασύρµατους σταθµούς δικτύου (clients). 
Απενεργοποιώντας την αναγγελία SSID αυξάνετε την 
ασφάλεια του δικτύου σας. Σε αυτήν την περίπτωση οι 
πελάτες που επιθυµούν να συνδεθούν στον ασύρµατο 
κόµβο του  NetFasteR IAD™ θα πρέπει να γνωρίζουν 
εξ αρχής το SSID σας. 

Wireless Mode To NetFasteR IAD™ υποστηρίζει ασύρµατα δίκτυα 
802.11b και 802.11g. Προτείνεται να χρησιµοποιήσετε 
την επιλογή λειτουργίας “Mixed (11b+11g)” η οποία 
προσφέρει συµβατότητα και µε τους δύο τύπους clients 
ασύρµατου δικτύου. 

Channel Επιλογή καναλιού λειτουργίας το οποίο θα 
χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ του  
NetFasteR IAD™ και των clients ασύρµατου δικτύου. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια 

 
Βήµα 2ο: 

Ρυθµίσεις 
σύνδεσης 
ADSL 

Σ’ αυτό το σηµείο θα επιλέξετε τις απολύτως απαραίτητες παραµέτρους που 
αφορούν τη σύνδεση ADSL. Φροντίστε να γνωρίζετε κατ’ ελάχιστον το 
πρωτόκολλο σύνδεσης, τα VPI/VCI, την µέθοδο encapsulation και φυσικά το 
όνοµα και κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο του παρόχου. 

Κάντε τις ακόλουθες ενέργειες: 
 

Βήµα Ενέργεια 

1 Στην περίπτωση που η χώρα σας βρίσκεται στην λίστα χωρών 
Country επιλέξτε την. Εάν η χώρα σας δεν εµφανίζετε στην λίστα, 
επιλέξτε “Other”. 

 
2 Επιλέξτε τον πάροχο (Internet Service Provider) και το 

πρωτόκολλο σύνδεσης (Protocol). Εισάγετε κατόπιν τα στοιχεία 
χρήστη (όνοµα χρήστη και password) για να συνδεθείτε. 

3 Κάντε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια 

 
Βήµα 3ο: 

Ρυθµίσεις 
πρωτοκόλλου 
σύνδεσης 

Πρώτα θα κάνετε τις ρυθµίσεις που αφορούν το πρωτόκολλο σύνδεσης, και 
κατόπιν θα κάνετε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε. 

 
Εάν έχετε επιλέξει PPPoE / PPPoA: 
Σ’ αυτό το σηµείο θα επιλέξετε τις παραµέτρους που αφορούν το 
πρωτόκολλο σύνδεσης PPPoE: 

 

Παράµετρος Επεξήγηση 
VPI/VCI Εισάγετε τις παραµέτρους VPI/VCI όπως σας έχουν δοθεί 

από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ενδέχεται οι  προ-
καθορισµένες τιµές να ισχύουν για τον πάροχο που έχετε 
επιλέξει. 

Encapsulation Απευθυνθείτε στον πάροχο της υπηρεσίας για να 
ενηµερωθείτε για το Encapsulation που χρησιµοποιεί η 
σύνδεσή σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 
προκαθορισµένη τιµή δεν χρειάζεται να αλλαχθεί. 

Username Εισάγετε το όνοµα χρήστη που σας έχει δοθεί από τον 
πάροχο της υπηρεσίας. 

Password Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δοθεί από 
τον πάροχο της υπηρεσίας. Βεβαιωθείτε ότι τον έχετε 
εισάγει σωστά. 

Confirm 
Password 

Επανεισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να γίνει 
επιβεβαίωση της ορθότητάς του.  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια 

 
Βήµα 3ο: 

Ρυθµίσεις 
πρωτοκόλλου 
σύνδεσης, 
συνέχεια 

Εάν έχετε επιλέξει RFC1483 (DHCP): 
Σ’ αυτό το σηµείο θα επιλέξετε τις παραµέτρους που αφορούν το 
πρωτόκολλο σύνδεσης RFC1483 (DHCP). 

Κατόπιν, θα κάνετε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε. 

 

 

Παράµετρος Επεξήγηση 
DNS Server Εισάγετε την διεύθυνση του DNS server εφόσον σας το 

έχει δώσει ο πάροχος. Σε αντίθετη περίπτωση, το  
NetFasteR IAD™ θα τον προσθέσει αυτόµατα. 

VPI/VCI Εισάγετε τις παραµέτρους VPI/VCI όπως σας έχουν δοθεί 
από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ενδέχεται οι 
προκαθορισµένες τιµές να ισχύουν για τον πάροχο που 
έχετε επιλέξει. 

Encapsulation Απευθυνθείτε στον πάροχο της υπηρεσίας για να 
ενηµερωθείτε για το Encapsulation που χρησιµοποιεί η 
σύνδεσή σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 
προκαθορισµένη τιµή δεν χρειάζεται να αλλαχθεί.  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια 

 
Βήµα 4ο: 

Ρυθµίσεις VoIP 
Σ’ αυτό το σηµείο θα επιλέξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τη λειτουργία 
VoIP. 

Πρώτα θα εισάγετε όλα τα στοιχεία (δείτε τον πίνακα στην επόµενη σελίδα) 
και κατόπιν θα κάνετε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε. 

 

 

 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια 

 
Βήµα 4ο: 

Ρυθµίσεις VoIP, 
συνέχεια 

Παράµετρος Επεξήγηση 
Telephony Tone 

Country 
Από την διαθέσιµη λίστα, επιλέξτε την χώρα σας. 
Το  NetFasteR IAD™ θα τροποποιήσει αυτόµατα τις 
ρυθµίσεις τηλεφωνίας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς στην χώρα που έχετε επιλέξει. 

VoIP Provider Λίστα µε διαθέσιµους παρόχους VoIP (όχι πάντα 
διαθέσιµη). Επιλέγοντας κάποιον από τους διαθέσιµους 
παρόχους, οι αντίστοιχες ρυθµίσεις (realm, Proxy IP 
address, Registrar IP Address κ.τ.λ.) εφαρµόζονται 
αυτόµατα. 

Username Όνοµα χρήστη για πρόσβαση στην υπηρεσία VoIP. 

Password Συνθηµατική λέξη (password) για πρόσβαση στην 
υπηρεσία VoIP. 

Phone Number Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό που σας έχει δοθεί από 
τον πάροχο υπηρεσίας VoIP. 

Display Name ∆ηλώστε ένα όνοµα για τον λογαριασµό VoIP (δεν είναι 
απαραίτητο για την λειτουργία της υπηρεσίας). 

SIP Domain Εισάγετε το SIP Domain όπως σας έχει δοθεί από τον 
πάροχο της υπηρεσίας σας. 

Realm Εισάγετε τον τοµέα REALM που σας έχει δοθεί από τον 
πάροχο της υπηρεσίας. 

Proxy IP 
Address 

Εισάγετε την διεύθυνση IP ή το όνοµα DNS του SIP Proxy 
όπως σας έχει δοθεί από τον πάροχο της υπηρεσίας. 

Proxy Port Η πόρτα την οποία χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SIP για 
σύνδεση στον SIP Proxy (συνήθως δεν χρειάζεται να είναι 
διαφορετική από την 5060). 

Registrar IP 
Address 

Εισάγετε την διεύθυνση ή το όνοµα DNS του Registrar 
Server όπως σας έχει δοθεί από τον πάροχο της 
υπηρεσίας. 

Registrar Port Η πόρτα την οποία χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SIP για 
σύνδεση στον Registrar Server (συνήθως δεν χρειάζεται 
να είναι διαφορετική από την 5060). 

Primary Codec Ορίστε τον αλγόριθµο συµπίεσης φωνής που επιθυµείτε 
να χρησιµοποιείτε για τις κλήσεις VoIP. Συνήθως ο 
αλγόριθµος συµπίεσης ορίζεται αυτόµατα από τον SIP 
Proxy κατά την έναρξη κάθε κλήσης και θα είναι 
διαφορετικός από την επιλογή σας εφόσον αυτή δεν 
υποστηρίζεται.  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια 

 
Βήµα 5ο: 

Ολοκλήρωση 
διαδικασίας 

Σε αυτή την οθόνη (δείτε παρακάτω), βλέπετε µία σύνοψη των ρυθµίσεων 
που προηγήθηκαν. 

Εφόσον διαπιστώσετε κάποιο λάθος, µπορείτε να επιστρέψετε στις 
προηγούµενες οθόνες και να το διορθώσετε, κάνοντας κλικ στο BACK. 

Στην περίπτωση που όλες οι ρυθµίσεις σας είναι σωστές, κάντε κλικ στο 
FINISH για να ολοκληρώσετε την διαδικασία παραµετροποίησης του 
NetFasteR IAD™. 

To NetFasteR IAD™ θα πρέπει να συνδεθεί µέσα σε λίγα λεπτά. 

Εφόσον αυτό δεν συµβεί, ανατρέξτε στο Παράρτηµα ∆ (Αντιµετώπιση 
Προβληµάτων) ή/και επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης του παρόχου 
υπηρεσίας. 
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Μενού SYSTEM 

 
Εισαγωγή Το µενού αυτό περιλαµβάνει όλες τις βασικές σελίδες διάρθρωσης της 

συσκευής, που αφορούν την ζώνη ώρας (time zone), τις ρυθµίσεις password 
και  τη δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης (remote management). 

 
Ρυθµίσεις   
ώρας  

Οι ρυθµίσεις χρησιµοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι το φιλτράρισµα των 
πελατών (clients), µε κριτήριο την ώρα, καθώς και οι καταχωρήσεις του 
ιστορικού του συστήµατος, βασίζονται στη σωστή τοπική ώρα. 
 
Από εδώ µπορείτε να ενεργοποιήσετε και να διαρθρώσετε τις διευθύνσεις 
του NTP time server. 

 
Οθόνη        
Time Settings  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SYSTEM, Συνέχεια 

 
Ρυθµίσεις 
Password 

Χρησιµοποιήστε αυτήν την οθόνη για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Οι 
κωδικοί πρόσβασης µπορούν να περιέχουν από 3 µέχρι 12 αλφαριθµητικούς 
χαρακτήρες (υπάρχει διάκριση πεζών – κεφαλαίων). 

Εισάγετε το µέγιστο Idle Time Out (σε λεπτά) για να προσδιορίσετε τη µέγιστη 
χρονική περίοδο για την οποία η συνεδρία login θα παραµείνει σε κατάσταση 
αδράνειας. Εάν η σύνδεση παραµείνει ανενεργή για περισσότερη ώρα, θα 
πραγµατοποιηθεί logout και ο χρήστης θα πρέπει να κάνει πάλι login για να 
αποκτήσει πρόσβαση. 

 

 

Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, ή δεν µπορείτε να έχετε πρόσβαση στην 
εφαρµογή, πιέστε το πλήκτρο επανεκκίνησης στην πίσω πλευρά του 
NetFasteR IAD™, κρατώντας το πατηµένο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, 
ώστε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. 

 
Οθόνη 
Password 
Settings  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SYSTEM, Συνέχεια 

 
DNS Το DNS εµπεριέχει τον κατάλογο διευθύνσεων IP και των διευθύνσεων 

∆ιαδικτύου. Εάν πληκτρολογήσετε µια διεύθυνση web στον browser, όπως 
www.somesite.com, ο DNS server θα αναζητήσει το όνοµα αυτό στον 
κατάλογο και θα βρει την αντίστοιχη διεύθυνση IP. 

Οι περισσότεροι πάροχοι ISP παρέχουν έναν DNS server για ταχύτητα και 
ευκολία. Καθώς ο πάροχος µπορεί να συνδεθεί στο Internet κάνοντας χρήση 
δυναµικών διευθύνσεων IP, ενδέχεται οι διευθύνσεις IP του DNS server να 
παρέχονται επίσης δυναµικά. 

Ωστόσο, εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε άλλον DNS server, θα πρέπει 
να ορίσετε εδώ τη διεύθυνση IP. Συµπληρώστε τα πεδία Primary και 
Secondary DNS Addresses και πατήστε το κουµπί Save Settings. 

 
Οθόνη         
DNS  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού WAN 

 
Εισαγωγή  Η συσκευή µπορεί να συνδεθεί µε τον δικό σας πάροχο ISP µε έναν από 

τους παρακάτω τρόπους: 
 
•  ATM PVC: ρυθµίζοντας τις παραµέτρους ATM VC  
•  Clone MAC: θέτοντας τη διεύθυνση  MAC της δικτυακής διεπαφής (WAN) 

 
ATM PVC Η συσκευή χρησιµοποιεί ATM ως πρωτόκολλο επιπέδου 2. Το ATM PVC 

αποτελεί εικονική σύνδεση, η οποία ενεργεί ως διεπαφή WAN. 
Το NetFasteR IAD™ υποστηρίζει µέχρι και 8 ATM PVC. 
 
Κάνοντας κλικ σε ένα κανάλι “VCn”, ανοίγει η σχετική οθόνη ATM Interface 
για να ρυθµίσετε τις παραµέτρους ATM. 

 
Οθόνη         
ATM PVC  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού WAN, Συνέχεια 

 
∆ιεύθυνση 
Clone MAC 

Ορισµένοι πάροχοι ISP απαιτούν την καταχώρηση της διεύθυνσης MAC. Εάν 
το έχετε ήδη κάνει, η διεύθυνση MAC του NetFasteR IAD™ θα πρέπει να 
αλλαχθεί µε τη διεύθυνση MAC που δώσατε στον πάροχο ISP. 

 
Οθόνη       
Clone MAC 
Address 
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Μενού LAN-VLAN 

 
Περιγραφή Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα DHCP ώστε να ανατίθενται 

δυναµικά διευθύνσεις IP στους client υπολογιστές σας ή να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία φιλτραρίσµατος βάσει συγκεκριµένων clients ή πρωτοκόλλων. 
Η συσκευή NetFasteR IAD™ θα πρέπει να έχει µια διεύθυνση IP για το 
τοπικό δίκτυο. 
 
Το VLAN Binding χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει το VLAN (το οποίο 
αντιστοιχίζεται σε θύρα Ethernet) στο οποίο ανήκουν οι φυσικές θύρες. 
Κάθε φυσική θύρα µπορεί να ανατεθεί σε οποιοδήποτε διαρθρωµένο προφίλ 
VLAN. Η λειτουργία VLAN του NetFasteR IAD™ µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να δηµιουργηθούν µέχρι και τέσσερα προφίλ VLAN.  
 
Μόλις δηµιουργηθεί ένα VLAN, µπορούν να αντιστοιχηθούν διεπαφές στο 
προφίλ του VLAN. Αυτό πραγµατοποιείται µε τις ρυθµίσεις VLAN. 

 

 

Μόνο διεπαφές του τύπου IEEE 802 bridging (θύρες LAN 1-4 και 1483 
Bridging PVC’s) δύναται να αντιστοιχηθούν σε ένα VLAN. 

 
Οθόνη       
VLAN  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού LAN-VLAN, Συνέχεια 

 
Προσθήκη 
VLAN 

Κάντε κλικ στο Add VLAN στην οθόνη VLAN για να δηµιουργήσετε ένα νέο 
προφίλ. Εµφανίζεται η οθόνη VLAN Profile: 

 
Παράµετροι Η παραπάνω οθόνη περιλαµβάνει τις εξής παραµέτρους: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

Description Για να εισάγετε µια περιγραφή για την οµάδα VLAN. 

IP Address Για να εισάγετε τη διεύθυνση IP για το VLAN. 

Subnet Mask Για να εισάγετε τη διεύθυνση Subnet Mask για το VLAN. 

NAT Domain Για να ρυθµίστε το NAT Domain σε private ή public. 

IGMP Snooping Η ενεργοποίησή του επιτρέπει σε ένα Ethernet switch να 
“παρακολουθεί” µια συνοµιλία IGMP µεταξύ των hosts 
και των routers. 

IGMP Querier Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιτρέπει την 
αποστολή IGMP queries σε περιοδική βάση. 
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Μενού WIRELESS 

 
Περιγραφή Η συσκευή NetFasteR IAD™ µπορεί να διαρθρωθεί εύκολα σαν σηµείο 

ασύρµατης πρόσβασης (WAP) για ασύρµατους ή αποµακρυσµένους 
πελάτες - clients µε τη ρύθµιση του SSID και του αριθµού καναλιού (channel 
number). Υποστηρίζεται επίσης κρυπτογράφηση δεδοµένων και φιλτράρισµα 
των clients. 
 
Το NetFasteR IAD™ λειτουργεί επίσης σαν σηµείο ασύρµατης πρόσβασης, 
επιτρέποντας σε ασύρµατους υπολογιστές να επικοινωνούν µεταξύ τους. Για 
να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να προσδιορίσετε το 
κανάλι, το SSID και την ασφάλεια. 
 
Για να ενεργοποιήσετε τον ενσωµατωµένο ασύρµατο ποµπό, κάντε κλικ στο 
κουµπί επιλογής Enable και στο κουµπί SAVE SETTINGS.  
 
Εναλλακτικά, µπορείτε να συνδέσετε µια τηλεφωνική συσκευή σε µια από τις 
θύρες FXS, να σηκώσετε το ακουστικό και όταν ακούσετε τον τόνο επιλογής 
να πληκτρολογήσετε τους παρακάτω κωδικούς: 
 

• *55# για να ενεργοποιήσετε το σηµείο πρόσβασης Wi-Fi. Ένας 
διαρκής τόνος στο ακουστικό σας επιβεβαιώνει ότι η εντολή έγινε 
αποδεκτή (ελέγξτε την κατάσταση του WLAN LED στην πρόσοψη του 
NetFasteR IAD™ για επιβεβαίωση).  

 
• *56# για να απενεργοποιήσετε το σηµείο πρόσβασης Wi-Fi. Ένας 

διαρκής τόνος στο ακουστικό σας επιβεβαιώνει ότι η εντολή έγινε 
αποδεκτή (ελέγξτε την κατάσταση του WLAN LED στην πρόσοψη του 
NetFasteR IAD™ για επιβεβαίωση). 

 
Οθόνη   
Wireless  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού WIRELESS, Συνέχεια 

 
Προσδιορισµός 
καναλιού & 
SSID 

Πρέπει να ορίσετε ένα κανάλι και το SSID (Service Set ID) που θα 
χρησιµοποιηθούν από το NetFasteR IAD™ και όλα τα ασύρµατα clients. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει τις ίδιες τιµές για όλα τα clients. 

 
Οθόνη  
Channel and 
SSID  

 
Παράµετροι  Ο παραπάνω πίνακας (που περιλαµβάνεται στην οθόνη) περιέχει τις 

παρακάτω παραµέτρους: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

SSID 
 

Service Set ID. Το SSID πρέπει να είναι το ίδιο για το 
NetFasteR IAD™ και για όλα τα ασύρµατα clients. 

SSID 
Broadcast 
 

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αναµετάδοση του SSID. Η 
απενεργοποίηση της αναµετάδοσης του SSID παρέχει 
αυξηµένη ασφάλεια κρύβοντας το SSID του ασύρµατου 
δικτύου σας. 

Wireless 
Mode 
 

Η συσκευή υποστηρίζει ασύρµατα δίκτυα 11g και 11b. 
Επιλέξτε ανάλογα µε τον τύπο του ασύρµατου δικτύου που 
διαθέτετε. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε “Mixed (11b+11g)” 
για συµβατότητα µε ασύρµατους πελάτες (clients) δικτύου 
11b και 11g. 

Channel 
 

Το κανάλι επικοινωνίας που χρησιµοποιείται από τη συσκευή 
και τα clients για την µεταξύ τους επικοινωνία. Το κανάλι θα 
πρέπει να είναι το ίδιο για τη συσκευή NetFasteR IAD™ και 
για όλους τους ασύρµατους πελάτες (clients) δικτύου. 

Η συσκευή θα αναθέσει αυτόµατα στον εαυτό της ένα κανάλι 
επικοινωνίας, ή µπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι 
χειροκίνητα. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Access Control Χρησιµοποιώντας το µενού Access Control, µπορείτε να περιορίσετε την 

πρόσβαση µε βάση τη διεύθυνση MAC. 
 
Κάθε υπολογιστής διαθέτει µία µοναδική ταυτότητα γνωστή ως διεύθυνση 
MAC. Όταν το φίλτρο MAC είναι ενεργοποιηµένο, οι υπολογιστές, των 
οποίων η διεύθυνση MAC έχει καταχωρηθεί στον πίνακα φιλτραρισµένων 
MAC, θα µπορούν να έχουν (ή να µην έχουν) πρόσβαση στη συσκευή 
NetFasteR IAD™. 

 
Οθόνη    
Access Control  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Security Για να καταστήσετε ασφαλές το ασύρµατο δίκτυό σας, θα πρέπει να 

ενεργοποιήσετε τον αντίστοιχο µηχανισµό ασφαλείας. Η συσκευή 
υποστηρίζει τους παρακάτω µηχανισµούς ασφαλείας: 
 
• WPA/WPA2 
• WPA2 Only 
• WEP 
• Disabled (απενεργοποιηµένη) 

 
Οθόνη  
Security  

 

 

Σηµαντική σηµείωση: Η συσκευή NetFasteR IAD™ έχει προ-ρυθµιστεί για 
ασφάλεια τύπου WPA / WPA2. 
Το pre-shared κλειδί, που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από τους 
ασύρµατους πελάτες (clients) δικτύου, είναι τυπωµένο στην κάτω πλευρά 
του NetFasteR IAD™. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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WPA / WPA2 Ο µηχανισµός ασφαλείας WPA συνδυάζει το πρωτόκολλο TKIP και τους 

µηχανισµούς 802.1x, παρέχοντας δυναµική κρυπτογράφηση κλειδιού καθώς 
και πιστοποίηση 802.1x. 
 
Ο µηχανισµός ασφάλειας WPA2 αποτελεί πιστοποίηση προϊόντος η οποία 
διατίθεται µέσω του Wi-Fi Alliance. Το WPA2 πιστοποιεί ότι ο ασύρµατος 
εξοπλισµός είναι συµβατός µε το στάνταρ IEEE 802.11i. Η πιστοποίηση 
προϊόντος κατά WPA2 αντικαθιστά επίσηµα το WEP και άλλα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας του πρωτότυπου στάνταρ IEEE 802.11. 
Ο στόχος της πιστοποίησης WPA2 είναι να υποστηρίξει τα επιπρόσθετα 
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά του στάνταρ IEEE 802.11i τα οποία δεν 
συµπεριλαµβάνονται ήδη στις συσκευές που υποστηρίζουν WPA. 

 
Οθόνη  
Security 
(WPA/WPA2)  

 
Παράµετροι 
WPA/WPA2 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις παραµέτρους WPA/WPA2: 

 
Παράµετρος  Περιγραφή 

Authentication 
 

Για επιλογή 802.1x ή pre-shared κλειδιού ως µέθοδο 
πιστοποίησης. 

• 802.1x: για επιχειρησιακό δίκτυο που διαθέτει RADIUS 
server. 

• Κλειδί Pre-shared: για δίκτυο SOHO που δεν διαθέτει 
server πιστοποίησης. 

Pre-shared key 
type 

Για επιλογή του τύπου του κλειδιού που θα χρησιµοποιηθεί 
σαν κλειδί pre-shared. 

Pre-shared Key Για να πληκτρολογήσετε το κλειδί. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 



NetFasteR IAD 
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0 
 

52                                                                                                         

Μενού WIRELESS, Συνέχεια 

 
Οθόνη  
Security            
(WPA2 Only)  

 
Παράµετροι 
WPA2 Only  

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις παραµέτρους WPA2: 

 
Παράµετρος Περιγραφή 

Authentication 
 

Για επιλογή του 802.1x ή κλειδιού pre-shared ως µέθοδο 
πιστοποίησης. 

• 802.1x: για επιχειρησιακό δίκτυο που διαθέτει RADIUS 
server. 

• Κλειδί Pre-shared: για δίκτυο SOHO που δεν διαθέτει 
server πιστοποίησης. 

Pre-shared key 
type 

Για επιλογή του τύπου του κλειδιού που θα χρησιµοποιηθεί 
σαν κλειδί pre-shared. 

Pre-shared Key Για να πληκτρολογήστε το κλειδί pre-shared. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 



NetFasteR IAD 
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0 

                                                                                                  53 

Μενού WIRELESS, Συνέχεια 

 
Ενεργοποίηση 
802.1X & 
παράµετροι 

Εάν χρησιµοποιείτε 802.1x στο δικό σας δίκτυο, τότε θα πρέπει να 
ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία για τη συσκευή. 
 
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις παραµέτρους 802.1X: 

 
Παράµετρος Περιγραφή 

Authentication Για επιλογή πιστοποίησης 802.1x. 

Session Idle 
timeout 

Προσδιορίζει την µέγιστη χρονική περίοδο κατά την οποία 
η σύνδεση διατηρείται σε περίοδο αδράνειας. 

Re –
Authentication 
Period 

Προσδιορίζει την µέγιστη χρονική περίοδο κατά την οποία 
ο server πιστοποίησης θα ξανα-αναθέσει δυναµικά ένα 
κλειδί συνεδρίας σε συνδεδεµένο client. 

Quiet Period 
 

Προσδιορίζει τη µέγιστη χρονική περίοδο αναµονής της 
συσκευής µεταξύ µη επιτυχών πιστοποιήσεων. 

Server IP Η διεύθυνση IP του server πιστοποίησης. 

Server Port Η θύρα που χρησιµοποιείται για την υπηρεσία 
πιστοποίησης. 

Secret Key 
 

Το κοινό µυστικό κλειδί του server πιστοποίησης και των 
clients. 

NAS-ID 
 

Προσδιορίζει την ταυτότητα αιτήσεων του server 
Πρόσβασης ∆ικτύου. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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WEP Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το WEP να προστατέψετε το ασύρµατο 

δίκτυό σας, θα πρέπει να ρυθµίσετε τις ίδιες παραµέτρους τόσο στη συσκευή 
NetFasteR IAD™ όσο και σε όλα τα ασύρµατα clients. 

 

Οθόνη  
Security (WEP)  

 

Παράµετροι 
WEP  

Μπορείτε αυτόµατα να δηµιουργήσετε κλειδιά κρυπτογράφησης ή να 
εισάγετε χειροκίνητα αυτά τα κλειδιά. 
 

Για να δηµιουργήσετε αυτόµατα το κλειδί µε passphrase, επιλέξτε το κουτί 
Passphrase και εισάγετε τους χαρακτήρες. 
Επιλέξτε το προκαθορισµένο κλειδί από το πτυσσόµενο µενού. Κάντε κλικ 
στο κουµπί SAVE SETTINGS. 

 
Παράµετρος Περιγραφή 

WEP Mode Για να επιλέξετε 64 bit ή 128 bit για το κλειδί 
κρυπτογράφησης. 

Key Entry 
Method 

Για να επιλέξετε κώδικα Hex ή ASCII για το κλειδί 
κρυπτογράφησης. 

Key 
Provisioning 

Επιλέξτε Static εάν υπάρχει µόνο ένα σταθερό κλειδί για τη 
κρυπτογράφηση. Εάν θέλετε να επιλέξετε Dynamic, θα 
πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 802.1x. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Το passphrase µπορεί να περιέχει µέχρι 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. 

Για να εισάγετε χειροκίνητα το κλειδί κρυπτογράφησης, πληκτρολογήστε 
πέντε δεκαεξαδικά ζευγάρια ψηφίων για το κλειδί των 64-bit, ή 
πληκτρολογήστε 13 ζευγάρια για το κλειδί των 128-bit (ως δεκαεξαδικό 
ψηφίο θεωρείται ένας αριθµός ή ένα γράµµα µεταξύ 0-9 ή A-F.) 

Το WEP προστατεύει δεδοµένα που µεταδίδονται µεταξύ ασύρµατων 
κόµβων, αλλά δεν προστατεύει µεταδόσεις σε ενσύρµατο δίκτυο ή στο 
Internet. 

 
WDS Το Ασύρµατο Σύστηµα ∆ιανοµής WDS παρέχει τρόπο επέκτασης της 

εµβέλειας ενός ασύρµατου τοπικού δικτύου WLAN. Το WDS επιτρέπει σε 
ένα Σηµείο Πρόσβασης (AP) να πραγµατοποιήσει απ’ ευθείας ζεύξη µε άλλα 
AP καθώς και µε σταθµούς που περιφέρονται εντός της περιοχής που 
καλύπτεται από το WDS. 
 
•  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των χαρακτηριστικών WDS: εάν 
επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία WDS, επιλέξτε enable. 
 
•  AP MAC Address Table (µέχρι 4 AP): επιλέξτε µέχρι 4 σταθµούς. 

 
Οθόνη        
WDS  
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Μενού NAT 

 
Περιγραφή  Η δυνατότητα NAT επιτρέπει σε πολλαπλούς τοπικούς χρήστες να έχουν 

πρόσβαση στο Internet µέσω µιας εξωτερικής διεύθυνσης IP ή πολλαπλών 
κοινών διευθύνσεων IP. Το NAT µπορεί επίσης να αποτρέψει ανεπιθύµητες 
επιθέσεις hackers µε την χαρτογράφηση κοινών διευθύνσεων για υπηρεσίες 
κλειδιά όπως Web ή FTP. 

 
Οθόνη         
NAT Settings  

 
Address 
Mapping 

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να µοιράζονται µια ή 
περισσότερες εξωτερικές διευθύνσεις IP. Έτσι κρύβεται το εσωτερικό δίκτυο 
για αυξηµένη ασφάλεια. Εισάγετε την εξωτερική διεύθυνση IP που επιθυµείτε 
να µοιραστείτε στο πεδίο Global IP. Εισάγετε µια σειρά εσωτερικών IP οι 
οποίες θα µοιράζονται την global IP στο πεδίο from. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Virtual Server Εάν  διαρθρώσετε τη συσκευή ως εικονικό server, οι αποµακρυσµένοι 

χρήστες που έχουν πρόσβαση στο δίκτυό σας για υπηρεσίες web ή FTP, 
µέσω κοινών διευθύνσεων IP, µπορούν αυτόµατα να δροµολογούνται σε 
τοπικούς servers που έχουν διαρθρωθεί µε χρήση προσωπικών 
διευθύνσεων IP. Με άλλα λόγια, ανάλογα µε την απαιτούµενη υπηρεσία 
(αριθµός θύρας TCP/UDP), η συσκευή NetFasteR IAD™ δροµολογεί την 
αίτηση στον κατάλληλο εσωτερικό server. 
 
Για παράδειγµα, εάν ρυθµίσετε τη θύρα Type / Public σε TCP/80 (HTTP ή 
web) και το εσωτερικό IP / Port σε 192.168.2.2/80, τότε όλες οι αιτήσεις 
HTTP που προέρχονται από εξωτερικούς χρήστες θα δροµολογηθούν στο 
192.168.2.2 στη θύρα 80. Εποµένως, εισάγοντας τη διεύθυνση IP που έχει 
δοθεί από τον πάροχο ISP, οι χρήστες Internet µπορούν να έχουν 
πρόσβαση στην υπηρεσία που επιθυµούν µέσω της τοπικής διεύθυνσης 
στην οποία τους δροµολογείτε. 
 
Στις πιο συνηθισµένες θύρες TCP περιλαµβάνονται οι: HTTP (80), FTP (21), 
Telnet (23) και POP3 (110). 

 
Οθόνη     
Virtual Server  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Ειδικές 
εφαρµογές 

Μερικές εφαρµογές απαιτούν πολλαπλές συνδέσεις, όπως παιχνίδια στο 
Internet, βιντεο-συνδιάσκεψη και τηλεφωνία µέσω Internet. Αυτές οι 
εφαρµογές µπορεί να µην λειτουργούν όταν το NAT είναι ενεργοποιηµένο. 
Εάν επιθυµείτε να τρέξετε εφαρµογές που απαιτούν πολλαπλές συνδέσεις, 
χρησιµοποιήστε την οθόνη Special Applications για να προσδιορίσετε τις 
επιπλέον θύρες που θα πρέπει να ανοιχθούν για κάθε εφαρµογή. 

 
Οθόνη    
Special 
Applications  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Πίνακας NAT Η οθόνη NAT Mapping Table εµφανίζει τις τρέχουσες αντιστοιχήσεις 

διευθύνσεων NAPT (Network Address Port Translation). 

Καθώς το NAT είναι δυναµικό, µπορείτε να ανανεώσετε τον προβαλλόµενο 
πίνακα µε τις πλέον ενηµερωµένες τιµές, κάνοντας κλικ στο κουµπί Refresh. 

 
Οθόνη         
NAT Mapping 
Table   

 
Παράµετροι Οι παράµετροι της οθόνης NAT Mapping Table περιγράφονται ως εξής: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

Protocol Το πρωτόκολλο µετάδοσης. 

Local IP ∆ιεύθυνση IP του τοπικού host (LAN). 

Local Port Αριθµός θύρας του τοπικού host (LAN). 

Pseudo IP Μεταφρασµένη διεύθυνση IP. 

Pseudo Port Μεταφρασµένος αριθµός θύρας. 

Peer IP ∆ιεύθυνση IP του αποµακρυσµένου host (WAN). 

Peer Port Αριθµός θύρας του αποµακρυσµένου host (WAN) 
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Μενού ROUTE 

 
Περιγραφή  Οι σελίδες αυτού του µενού αναφέρονται στις παραµέτρους σχετικά µε τις 

δροµολογήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των Static Routes και RIP. 

 
Οθόνη Static 
Route 
Parameter  

 
Παράµετροι Οι παράµετροι της οθόνης Static Route Parameters περιγράφονται ως 

εξής: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

Index Επιλέξτε το route που επιθυµείτε να διαγράψετε ή να 
τροποποιήσετε. 

Network Address Εισάγετε τη διεύθυνση IP του αποµακρυσµένου 
υπολογιστή για τον οποίο θέλετε να ορίσετε ένα static 
route. 

Subnet Mask Εισάγετε το subnet mask του αποµακρυσµένου δικτύου 
του οποίου επιθυµείτε να ορίσετε ένα static route. 

Gateway Εισάγετε την διεύθυνση WAN IP της πύλης (gateway) 
προς το αποµακρυσµένο δίκτυο. 

 
Καταχώρηση / 
Επεξεργασία / 
∆ιαγραφή route 

Κάντε κλικ στο Add για να προσθέσετε ένα νέο static route στον κατάλογο ή 
επιλέξτε ένα ήδη καταχωρηµένο route και κάντε κλικ στο Edit. 
Κάνοντας κλικ στο Delete διαγράφεται µια καταχώρηση από τον κατάλογο. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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RIP Το RIP αφορά την τακτική αποστολή µηνυµάτων ενηµέρωσης σχετικά µε το 

routing όποτε αλλάζει η τοπολογία του δικτύου. Όταν ένας router λάβει µια 
τέτοια ενηµέρωση, που αφορά αλλαγές σε κάποιο καταχωρηµένο route, 
ενηµερώνει τον αντίστοιχο πίνακα. Οι δροµολογητές RIP κρατάνε µόνο το 
καλύτερο route προς έναν προορισµό. Μετά την ενηµέρωση του πίνακα 
routing, ο δροµολογητής στέλνει αµέσως σχετικές ενηµερώσεις για να 
ενηµερώσει άλλους router του δικτύου για την αλλαγή. 

 
Οθόνη RIP 
Parameter 

 

 
Περιγραφή Οι παράµετροι της οθόνης RIP Parameter περιγράφονται ως εξής: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

RIP mode Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί πλήρως το RIP. 

Auto 
summary 
 

Εάν το Auto summary είναι απενεργοποιηµένο, τότε τα 
πακέτα RIP θα περιλαµβάνουν πληροφορίες του υπο-
δικτύου από όλα τα υπο-δίκτυα που είναι συνδεδεµένα στο 
router. Εάν είναι ενεργοποιηµένο, οι πληροφορίες υπο-
δικτύου θα συνοψιστούν σε µια πληροφορία που να καλύπτει 
όλα τα υπο-δίκτυα. 

Interface Η διεπαφή WAN που θα διαρθρωθεί. 

Operation 
Mode 
 

Disable: Το RIP είναι απενεργοποιηµένο σε αυτή τη 
διεπαφή. 

Enable: Το RIP είναι ενεργοποιηµένο σε αυτή τη διεπαφή. 

Silent: Παρακολουθεί για τυχόν αναµεταδόσεις route και 
ενηµερώνει τον σχετικό πίνακα. ∆εν συµµετέχει στην 
αποστολή αναµετάδοσης πληροφορίας route. 

Version Η έκδοση του RIP που θα χρησιµοποιηθεί. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Περιγραφή (Συνέχεια) 

 
Παράµετρος Περιγραφή 

Poison Reverse 
 

Μέθοδος αποφυγής κυκλικών βρόχων που θα 
προκαλούσαν την ατέρµονη αναµετάδοση δεδοµένων. 

Authentication 
Required 

• None: Καµία πιστοποίηση. 

• Password: Στο πακέτο περιλαµβάνεται ένα κλειδί 
πιστοποίησης κωδικού. Εάν αυτό δεν συµφωνεί µε το 
αναµενόµενο, το πακέτο θα απορριφθεί. Η µέθοδος αυτή 
παρέχει τη µικρότερη ασφάλεια καθώς µπορεί κάποιος 
πολύ εύκολα να εντοπίσει το κλειδί πιστοποίησης µε τη 
παρακολούθηση των πακέτων RIP. 

• MD5: Ένας αλγόριθµος που χρησιµοποιείται για να 
επαληθεύσει την ακεραιότητα των δεδοµένων µέσω της 
δηµιουργίας ενός συνοπτικού µηνύµατος δεδοµένων των 
128-bit από εισερχόµενα δεδοµένα (το µήνυµα µπορεί να 
έχει οποιοδήποτε µέγεθος) και τα οποία θεωρούνται 
τόσο µοναδικά όσο και ένα δακτυλικό αποτύπωµα. 

Authentication 
Code 

Κωδικός ή MD5 κλειδί Πιστοποίησης. 

 
Οθόνη  Routing 
Table 
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Μενού FIREWALL 

 
Περιγραφή  Το ενσωµατωµένο firewall του NetFasteR IAD™ επιθεωρεί τα πακέτα στο 

Επίπεδο Εφαρµογής, κρατάει τις πληροφορίες της συνεδρίας TCP και UDP 
συµπεριλαµβανοµένου και των time-outs και τον αριθµό των ενεργών 
συνεδριών, και παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης και αποτροπής 
συγκεκριµένων τύπων επιθέσεων από το δίκτυο.  
 
Επιθέσεις που συµβάλουν στην άρνηση πρόσβασης σε µια συσκευή του 
δικτύου ονοµάζονται επιθέσεις DoS. Οι τελευταίες έχουν σαν θύµατα 
συσκευές και δίκτυα µε διασύνδεση στο Internet, µε στόχο, όχι την 
απόσπαση πληροφοριών, αλλά την απενεργοποίηση µίας συσκευής ή 
δικτύου ώστε οι χρήστες να µην έχουν πλέον πρόσβαση στους πόρους του 
δικτύου. 
 
Το NetFasteR IAD™ παρέχει προστασία έναντι επιθέσεων όπως: IP 
Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP µε µηδενικό µήκος, Smurf Attack, 
UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan, και TCP SYN flooding. 
 
Η προστασία firewall δεν επηρεάζει σηµαντικά την απόδοση του 
συστήµατος. Έτσι σας συνιστούµε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία 
ώστε να προστατέψετε το δίκτυό σας. Επιλέξτε Enable και κάντε κλικ στο 
κουµπί SAVE SETTINGS. 

 

 

Το firewall δεν επηρεάζει σηµαντικά την απόδοση του συστήµατός 
σας. Έτσι σας συνιστούµε να ενεργοποιήσετε τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας για να προστατέψετε το δίκτυό σας. 

 
Οθόνη  
Security 
Settings 
(Firewall)  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού FIREWALL, Συνέχεια 

 
Έλεγχος 
πρόσβασης 

Η οθόνη Access Control επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν την 
εξερχόµενη κίνηση µέσω της διεπαφής WAN. Η συσκευή NetFasteR IAD™ 
έχει ρυθµιστεί από το εργοστάσιο να µην επιβάλλει κανένα περιοριστικό 
κανόνα στην εξερχόµενη κίνηση. 

 
Οθόνη    
Access Control  

 
Παράµετροι Οι παράµετροι της οθόνης Access Control περιγράφονται παρακάτω: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

Enable Filtering 
Function 

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση της λειτουργίας 
ελέγχου πρόσβασης. 

Normal Filtering 
Table 

Εµφάνιση καταλόγου µε τους προκαθορισµένους 
κανόνες φιλτραρίσµατος. 

 
∆ηµιουργία 
νέου κανόνα 

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο κανόνα που αφορά τον έλεγχο πρόσβασης, 
ακολουθήστε τη  παρακάτω διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Κάντε κλικ στο Add PC στην οθόνη Access Control. Εµφανίζεται η 
οθόνη Access Control Add PC. 

2 Προσδιορίστε τις κατάλληλες ρυθµίσεις για υπηρεσίες προς clients 
(υπολογιστές). 

3 Κάντε κλικ στο κουµπί OK και κατόπιν στο κουµπί SAVE SETTINGS 
για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού FIREWALL, Συνέχεια 

 
Φίλτρο 
διευθύνσεων 
MAC 

To φίλτρο διευθύνσεων MAC σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τους 
υπολογιστές (clients) που θα έχουν πρόσβαση στο Internet. 
Όταν το φίλτρο είναι ενεργοποιηµένο, µόνο εκείνες οι διευθύνσεις MAC που 
έχουν προσδιοριστεί στον σχετικό πίνακα θα έχουν πρόσβαση στο Internet. 
Στους υπολογιστές που η διεύθυνση MAC δεν συµπεριλαµβάνεται στον 
πίνακα, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση. 

 
Οθόνη        
MAC Filtering 
Table 

 
Παράµετροι Οι παράµετροι της οθόνης MAC Filtering Table περιγράφονται ως εξής: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

MAC Address 
Control 

Επιλέξτε Enable ή Disable για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το φίλτρο MAC αντίστοιχα. 

MAC Filtering 
Table 

Εισάγετε τη διεύθυνση MAC (στο αντίστοιχο πεδίο) στην 
οποία θα επιτρέπεται η πρόσβαση. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού FIREWALL, Συνέχεια 

 
Φίλτρο URL Το φίλτρο URL επιτρέπει στο χρήστη να εµποδίσει τη πρόσβαση σε κάποιες 

τοποθεσίες web µε τη καταχώρηση είτε µιας πλήρης διεύθυνσης URL είτε 
µόνο µίας λέξης-κλειδί. Το φίλτρο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
εµποδίσει τα ανήλικα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε τοποθεσίες web µε βίαιο 
ή πορνογραφικό περιεχόµενο. Μπορείτε να φιλτράρεται έως και 30 
τοποθεσίες. 

 
Οθόνη         
URL Blocking  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού FIREWALL, Συνέχεια 

 
Προγραµ-
µατισµός 
κανόνων 
πρόσβασης 

Η συσκευή NetFasteR IAD™ έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τοπικά τη 
πρόσβαση στο Internet µε βάση κάποιους κανόνες. Κάθε κανόνας µπορεί να 
ενεργοποιηθεί ξεχωριστά σε κάποια προγραµµατισµένη ώρα. 
Μπορείτε να κάνετε προγραµµατισµό µέσω της οθόνης Schedule Rule, και 
να εφαρµόσετε τον κανόνα µέσω της οθόνης Access Control. 
Για να καθορίσετε έναν κανόνα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Κάντε κλικ στο Add Schedule Rule στην οθόνη Schedule Rule. 
Εµφανίζεται το Edit Schedule Rule. 

2 Κάντε τις κατάλληλες ρυθµίσεις που αφορούν τον κανόνα. 

3 Κάντε κλικ στο OK και κατόπιν στο SAVE SETTINGS για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις. 

 
Οθόνη 
Schedule Rule  

 
Εντοπισµός 
εισβολέων 
(Intrusion 
Detection) 

Το ενσωµατωµένο firewall µπορεί να αποκόψει τις επιθέσεις hacker και να 
παράσχει προστασία από: IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with 
zero length, Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan, 
και TCP SYN flooding. 
 
Όταν το Stateful Packet Inspection (SPI) του firewall είναι ενεργοποιηµένο, 
τότε απορρίπτονται όλα τα σχετικά πακέτα. Το SPI υποστηρίζει πλήρως 
διάφορες εφαρµογές που χρησιµοποιούν δυναµικούς αριθµούς θύρας. Για 
τις εφαρµογές που έχουν επιλεχθεί, το NetFasteR IAD™ θα υποστηρίξει 
πλήρως τη λειτουργία που έχει ενεργοποιηθεί από το τοπικό δίκτυο. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού FIREWALL, Συνέχεια 

 
Οθόνη 
Intrusion 
Detection 

 

 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού FIREWALL, Συνέχεια 

 
Χαρα-
κτηριστικά 
Intrusion 
Detection 

Intrusion Detection Feature: 
 
SPI και Anti-DoS firewall protection: παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της 
πρόσβασης στην εισερχόµενη κίνηση στη θύρα WAN. Όταν το SPI είναι 
ενεργοποιηµένο, όλα τα εισερχόµενα πακέτα θα αποκλειστούν εκτός από 
εκείνα που έχουν την απαραίτητη δικαιοδοσία στο τµήµα SPI. 
 
RIP defect: Εάν δεν αναγνωριστεί ένα πακέτο µε αίτηση RIP, θα παραµείνει 
στην εισερχόµενη ουρά και δεν θα αποδεσµευτεί. Η συσσώρευση πακέτων 
θα οδηγήσει σε υπερφόρτωση της ουράς και στη δηµιουργία σηµαντικών 
προβληµάτων για όλα τα πρωτόκολλα. Η ενεργοποίηση του RIP Defect θα 
αποτρέψει τα προβλήµατα αυτά. 
 
Discard Ping To WAN Interface: η συσκευή µπορεί να αποτρέψει ένα ping 
(στη θύρα WAN) να δροµολογηθεί προς το δίκτυο. 
 
Stateful Packet Inspection: 
Το SPI αφορά την επιθεώρηση του περιεχοµένου των πακέτων για το 
προσδιορισµό της κατάστασης επικοινωνίας, π.χ. για τη διασφάλιση ότι ο 
δηλωµένος υπολογιστής προορισµού έχει προηγουµένως ζητήσει την 
τρέχουσα επικοινωνία. 
Αυτός ο τρόπος διασφαλίζει ότι όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας έχουν 
ξεκινήσει από τον παραλήπτη και ότι λαµβάνουν χώρα µόνο µε πόρους που 
είναι ήδη γνωστοί και αξιόπιστοι από προηγούµενες αλληλεπιδράσεις. 
Επιπλέον, καθώς υπάρχει µεγαλύτερη ακρίβεια στην επιθεώρηση των 
πακέτων, τα firewalls µε SPI δεν επιτρέπουν τη διέλευση εισερχόµενης 
κίνησης µέσω των θυρών, έως ότου ζητηθεί σύνδεση σε συγκεκριµένη θύρα. 
Αν επιλεχθεί συγκεκριµένος τύπος κίνησης, θα επιτραπεί µόνο η σχετική 
κίνηση που έχει προέλευση το τοπικό δίκτυο. 
Για παράδειγµα, εάν κάποιος χρήστης επιλέξει µόνο “FTP Service” στο 
τµήµα SPI, θα αποκόπτεται όλη η εισερχόµενη κίνηση εκτός από τις 
συνδέσεις FTP που έχουν προέλευση το τοπικό δίκτυο. 
Το SPI επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών εφαρµογών που χρησιµοποιούν 
δυναµικούς αριθµούς θύρας. 
Εάν επιθυµείτε τη χρήση του SPI για την απόρριψη πακέτων, κάντε κλικ στο 
Yes στο Enable SPI and Anti-DoS firewall protection και κατόπιν επιλέξτε 
το είδος της επιθεώρησης που χρειάζεστε, όπως Packet Fragmentation, TCP 
Connection, UDP Session, FTP Service, H.323 Service, ή TFTP Service. 
 
When hackers attempt to enter your network, we can alert you by e-
mail: 
Εισάγετε το email σας. Προσδιορίστε τους SMTP και POP3 servers, το 
όνοµα χρήστη και το password. Σε περίπτωση εισβολής hacker, θα 
ειδοποιηθείτε µέσω e-mail. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού FIREWALL, Συνέχεια 

 
Χαρα-
κτηριστικά 
Intrusion 
Detection, 
συνέχεια 

Connection Policy: 
Εισάγετε τις κατάλληλες τιµές για συνεδρίες TCP/UDP όπως περιγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πεδίο Προκαθορι-

σµένες τιµές 
Περιγραφή 

Fragmentation half 
open wait 
 
 

10 sec 

 

∆ευτερόλεπτα κατά τα οποία η 
συγκεκριµένη δοµή της κατάστασης 
του πακέτου θα παραµείνει ενεργή. Με 
τη λήξη του χρόνου αυτού, το πακέτο 
απορ-ρίπτεται, ελευθερώνοντας τους 
σχετικούς πόρους για χρήση από άλλο 
πακέτο. 

TCP SYN wait 
 

30 sec  

 

Προσδιορίζει το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο το λογισµικό θα είναι σε 
αναµονή έως ότου συγχρονιστεί η 
συνεδρία TCP προτού γίνει απόρριψή 
της. 

TCP FIN wait 
 

5 sec 

 

Καθορίζει τη χρονική διάρκεια κατά την 
οποία µια συνεδρία TCP θα διατηρηθεί 
µετά την ανίχνευση πακέτου FIN 
(ΛΗΞΗΣ) από το firewall. 

TCP connection 
idle time-out 

3600 sec (1 h) Η χρονική διάρκεια κατά την οποία 
µπορεί να γίνεται διαχείριση µίας 
συνεδρίας TCP όταν δεν υπάρχει 
κίνηση. 

UDP session idle 
time-out 
 

30 sec 

 

Η χρονική διάρκεια κατά την οποία 
µπορεί να γίνεται διαχείριση µίας 
συνεδρίας UDP όταν δεν υπάρχει 
κίνηση. 

H.323 data channel 
idle time-out 

180 sec Η χρονική διάρκεια κατά την οποία 
µπορεί να γίνεται διαχείριση µίας 
συνεδρίας H.323 όταν δεν υπάρχει 
κίνηση. 

Maximum 
incomplete TCP/ 
UDP sessions 
number from same 
host 

10 Μέγιστος αριθµός ηµιτελών συνεδριών 
TCP/UDP από τον ίδιο host. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού FIREWALL, Συνέχεια 

  
Χαρακτηριστικά Intrusion Detection, συνέχεια  
 

Πεδίο Προκαθορι-
σµένες τιµές 

Περιγραφή 

Incomplete TCP/ 
UDP sessions 
detect sensitive 
time period 

300 msec Η χρονική διάρκεια προτού µια ατελής 
συνεδρία TCP/UDP ανιχνευτεί ως 
ατελής. 

Maximum half-
open 
fragmentation 
packet number 
from same host 

30 Μέγιστος αριθµός πακέτων half-open 
fragmentation από τον ίδιο host. 

Half-open 
fragmentation 
detect sensitive 
time period 

10000 msec Η χρονική διάρκεια προτού µια 
συνεδρία half-open fragmentation 
ανιχνευτεί ως half-open. 

Flooding cracker 
block time 

300 sec Η χρονική διάρκεια που µεσολαβεί από 
τη στιγµή της ανίχνευσης του flood 
attack µέχρι τη φραγή. 

 
Χαρα-
κτηριστικά 
Intrusion 
Detection, 
συνέχεια 

DoS Detect Criteria: 
Η επεξήγηση των σχετικών παραµέτρων δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πεδίο Προκαθορι-

σµένες τιµές 
Περιγραφή 

Total incomplete 
TCP/UDP sessions 
HIGH 

300 συνεδρίες Καθορίζει το µέγιστο όριο των 
νέων ατελών συνεδριών που θα 
προκαλέσουν τη διαγραφή των 
half-open συνεδριών. 

Total incomplete 
TCP/UDP sessions 
LOW 

250 συνεδρίες Καθορίζει το ελάχιστο όριο των 
νέων ατελών συνεδριών που θα 
προκαλέσουν την παύση της 
διαγραφής των half-open 
συνεδριών. 

Incomplete TCP/ UDP 
sessions (per min.) 
HIGH 

250 συνεδρίες Το µέγιστο όριο επιτρεπτών 
ηµιτελών συνεδριών TCP/UDP 
ανά λεπτό. 

Incomplete TCP/ UDP 
sessions (per min.) 
LOW 

200 συνεδρίες Το ελάχιστο όριο επιτρεπτών 
ηµιτελών συνεδριών TCP/UDP 
ανά λεπτό. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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FIREWALL, Συνέχεια 

 
DMZ (De-
Militarized 
Zone) 

Εάν ένας υπολογιστής – client αδυνατεί να τρέξει σωστά µια εφαρµογή 
Internet µε το firewall ενεργοποιηµένο, µπορείτε να επιτρέψετε για αυτόν την 
αµφίδροµη πρόσβαση στο Internet χωρίς περιορισµούς. Εισάγετε την 
διεύθυνση IP ενός DMZ host στην οθόνη DMZ (Demilitarized Zone). 

 

 

Η πρόσθεση ενός υπολογιστή – client στο DMZ ενδέχεται να εκθέσει το 
τοπικό σας δίκτυο σε διάφορους κινδύνους. Έτσι θα πρέπει να 
χρησιµοποιείτε αυτή την επιλογή σαν τελευταία λύση. 

 
Οθόνη DMZ 
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Μενού SNMP 

 
Εισαγωγή Το µενού αυτό περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις SNMP που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά οµάδων (communities) και τα traps. 

 
Οθόνη SNMP 
Setting 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SNMP, Συνέχεια 

 
Χαρακτη-
ριστικά 
οµάδων 
(communities) 

Στα πλαίσια του SNMP, η σχέση µεταξύ ενός agent και των διαχειριστών 
(SNMP managers) προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ο όρος 
community χρησιµοποιείται τοπικά και καθορίζεται από τον agent, ο οποίος 
µπορεί να δηµιουργήσει ένα community για κάθε επιθυµητό συνδυασµό 
χαρακτηριστικών (πιστοποίηση, έλεγχος πρόσβασης και proxy) και να του 
προσδώσει µία µοναδική ονοµασία. 
Οι σταθµοί διαχείρισης που ενσωµατώνονται µέσα στο συγκεκριµένο 
community θα πρέπει να χρησιµοποιούν το όνοµα του community σε όλες τις 
λειτουργίες get. Ο agent δύναται να δηµιουργήσει πολλά communities, µε 
επικαλυπτόµενη συνδροµή των σταθµών διαχείρισης. 

 
Οθόνη      
SNMP 
Community  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού SNMP, Συνέχεια 

 
SNMP>>Trap Στα πλαίσια του SNMP, ο agent µπορεί να αποστείλει ένα εκούσιο µήνυµα 

προς τον σταθµό διαχείρισης. Ο σκοπός είναι η ενηµέρωση του τελευταίου 
για κάποιο ασυνήθιστο συµβάν. 

 
Οθόνη      
SNMP Trap  
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Μενού ADSL 

 
Περιγραφή  Το µενού αυτό αφορά τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τις παραµέτρους 

ADSL (Parameters) και την κατάσταση ADSL (Status). 
 
Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθµίσεις για ένα συγκεκριµένο στάνταρ 
λειτουργίας ADSL, ή να επιλέξετε Automatic για να διαπραγµατευτείτε 
αυτόµατα µε ένα αποµακρυσµένο DSLAM. 

 

Σελίδα 
Monitoring 
Index: 

Στην σελίδα αυτή περιέχονται πληροφορίες κατάστασης ADSL, όπως: 
στάνταρ λειτουργίας, ταχύτητες (download / upload), ένδειξη ποιότητας 
επικοινωνίας και Στατιστικές πληροφορίες. 
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Περιγραφή Το πρωτόκολλο VoIP καθιστά δυνατή τη δροµολόγηση των φωνητικών 

συνοµιλιών µέσω του Internet ή µέσω οποιουδήποτε άλλου δικτύου 
βασισµένο στο IP. Τα δεδοµένα φωνής µεταφέρονται µέσω των δικτύων 
µεταγωγής πακέτων, αντί των παραδοσιακών γραµµών µεταφοράς φωνής 
που βασίζονται σε µεταγωγή κυκλωµάτων. 

 
Στοιχεία για 
άνοιγµα 
λογαριασµού 
VoIP 

Για να ανοίξετε έναν λογαριασµό VoIP, θα πρέπει να ζητήσετε τα παρακάτω 
στοιχεία από τον πάροχο VoIP: 

•  Όνοµα χρήστη 
•  Συνθηµατική λέξη (Password) 
•  Αριθµός τηλεφώνου 
•  SIP Domain 
•  Realm 
•  ∆ιεύθυνση και θύρα SIP Proxy Server 
•  ∆ιεύθυνση και θύρα SIP Registrar Server 
•  Προτεινόµενο Codec 

 
Οθόνη VoIP 
Account 

Μέσα από αυτή την οθόνη (δείτε παρακάτω), µπορείτε να κάνετε τις 
ρυθµίσεις του λογαριασµού VoIP: 
 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Προχωρηµένες 
ρυθµίσεις 

Ο παρακάτω πίνακας επεξηγεί όλες τις προχωρηµένες ρυθµίσεις του 
λογαριασµού VoIP: 

 
Παράµετρος Περιγραφή 

SIP Domain Για να εισάγετε το SIP domain. 

Realm Για να εισάγετε το Realm. 

Proxy IP 
Address 

Για να εισάγετε τη διεύθυνση IP / Domain Name του SIP 
Proxy server. 

Proxy Port Για να εισάγετε τον αριθµό θύρας για σύνδεση στον SIP 
Proxy server. 

Registrar IP 
Address 

Για να εισάγετε τη διεύθυνση IP / Domain Name του 
Registrar server. 

Registrar Port 
 

Για να εισάγετε τον αριθµό θύρας για σύνδεση στον 
Registrar server. 

Registrar 
Expire 

Ο χρόνος επανεγγραφής στον Registrar server. 

Support User-
Agent Header 

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την υποστήριξη επικεφαλίδας 
user - agent. Με την ενεργοποίηση αυτή, τα πακέτα 
ενσωµατώνουν πληροφορίες για τον user agent, π.χ. το ID 
του καλούντος. 

Support Out of 
Band DTMF 

Επιλέξτε εδώ για υποστήριξη τόνου DTMF (εκτός ζώνης). 
Το DTMF αναθέτει µια συγκεκριµένη συχνότητα (που 
περιέχει δύο ξεχωριστούς τόνους) σε κάθε κλειδί ώστε να 
αναγνωρίζεται εύκολα. 

Call Hold 
Version 

Επιλέξτε την έκδοση Call Hold που υποστηρίζεται από τον 
πάροχο VoIP. Επικοινωνήστε µε τον πάροχό σας για να 
δείτε εάν υποστηρίζει το Call Hold καθώς και ποια έκδοση 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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∆ιαδικασία 
ρυθµίσεων 
λογαριασµού 
VoIP 

Για να ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις του λογαριασµού VoIP, κάντε τα εξής: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Επιλέξτε το λογαριασµό από το µενού Account Profile. Για να 
δηµιουργήσετε ένα δεύτερο λογαριασµό VoIP, επιλέξτε Account 2. 
Μπορείτε να δηµιουργήσετε µέχρι 4 λογαριασµούς. 

2 Επιλέξτε το κουτί Activated για να ενεργοποιήσετε το λογαριασµό. 
Εάν το κουτί δεν είναι επιλεγµένο, ο λογαριασµός δεν θα 
ενεργοποιηθεί. 

3 Επιλέξτε τον πάροχο VoIP από τον πτυσσόµενο κατάλογο VoIP 
Provider. ∆ιαρθρώνονται έτσι αυτόµατα οι ρυθµίσεις SIP Domain, 
Realm, Proxy Address, Proxy Port, Registrar Address και 
Registrar Port. Εάν ο πάροχος VoIP δεν είναι καταχωρηµένος 
επιλέξτε Other. 

4 Εισάγετε τα Username, Password και Phone Number. 
Για το πεδίο Display Name εισάγετε τον αριθµό τηλεφώνου σας.  

Αυτός ο αριθµός θα εµφανίζεται όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση. 
Για να κάνετε απόκρυψη του αριθµού τηλεφώνου σας, εισάγετε 
Anonymous. 

5 Εάν το κουτί Advance δεν είναι επιλεγµένο, επιλέξτε το για να 
εµφανίσετε τις επιλογές για προχωρηµένους. 

6 Εισάγετε τα SIP Domain, Realm, Proxy Address, Proxy Port, 
Registrar Address και Registrar Port. 
Εάν ο πάροχος VoIP είναι καταχωρηµένος και το έχετε επιλέξει, τότε 
θα ενεργοποιηθούν και οι σχετικές ρυθµίσεις. 

7 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά Up και Down για να αλλάξετε την 
προτεραιότητα του Codec. Το προτεινόµενο Codec µπαίνει στο 
πάνω µέρος. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βελάκια left και right για 
να διαγράψετε ή να προσθέσετε ένα Codec (1). 

 
 
 (1) Τα Codec χρησιµοποιούνται για να µετατρέψουν ένα αναλογικό σήµα φωνής σε 

κρυπτογραφηµένη ψηφιακή µορφή. Τα Codec ποικίλλουν σε ποιότητα ήχου, 
απαιτούµενο εύρος ζώνης, απαιτήσεις επεξεργασίας, κτλ. Μπορείτε να καθορίσετε 
ποια κωδικοποίηση ήχου θα επιθυµούσατε να χρησιµοποιήσετε. Υποστηρίζονται τα 
παρακάτω Codec: 
• G.711 A law 
• G.711 U law 
• G.729 
• G.723.1 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Οθόνη 
Extensions 

Μέσω αυτής της οθόνης, µπορείτε να κάνετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τις 
θύρες Line και Phone 1 / 2 της συσκευής NetFasteR IAD™. 
 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Παράµετροι Ο παρακάτω πίνακας επεξηγεί τις παραµέτρους της οθόνης Extensions: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

Telephony 
Tone Country 
Setting 

Ρύθµιση του τηλεφωνικού τόνου για την επιλεγµένη χώρα. 

 

Extension 
Number 

Επιλέξτε τον αριθµό τηλεφώνου VoIP. Ο αριθµός που έχει 
επιλεγεί θα χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση 
εξερχόµενων κλήσεων. Θα µπορείτε επίσης να λαµβάνετε 
τηλεφωνικές κλήσεις σε αυτόν τον αριθµό. 

Additional 
Number 

Επιλέξτε έναν αριθµό για να αναθέσετε στο αναλογικό σας 
τηλέφωνο. Αυτός µπορεί να είναι ο αριθµός PSTN 
(Επιλέξτε PSTN) ή ένας δεύτερος λογαριασµός VoIP. Η 
ανάθεση ενός επιπλέον αριθµού σας επιτρέπει να 
λαµβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις σε αυτόν τον αριθµό. Οι 
εξερχόµενες κλήσεις έχουν προκαθοριστεί να 
πραγµατοποιούνται µέσω του Extension Number. 
Ωστόσο σε περίπτωση που η κλήση δεν είναι εφικτή, η 
κλήση θα δροµολογηθεί µέσω του Additional Number. 

Answer calls 
for all numbers 

Επιλέξτε αυτό το κουτί για να ενεργοποιήσετε τη 
δυνατότητα να απαντάτε σε όλες τις εισερχόµενες κλήσεις. 

Call Waiting  Κατά την αναµονή κλήσης, ακούγεται σχετικός τόνος. 

Ο χρήστης µπορεί να θέσει την κλήση σε αναµονή και να 
απαντήσει σε εισερχόµενη κλήση µε τη χρήση του hook 
flash. Σηµείωση: Οι λειτουργίες Call Hold και Call Waiting 
πρέπει να υποστηρίζονται από τον πάροχο VoIP. 

Επιλέξτε το σχετικό κουτί για να ενεργοποιήσετε το Call 
Waiting. 

Caller-ID 
Presentation 

Εµφάνιση του αριθµού του καλούντος. Επιλέξτε το σχετικό 
κουτί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 

Different dial 
tone for VoIP 

Χρήση διαφορετικού τόνου κλήσης για VoIP, ώστε ο 
χρήστης να ξεχωρίζει αν η εξερχόµενη κλήση είναι τύπου 
PSTN ή VoIP. Επιλέξτε το σχετικό κουτί για να 
χρησιµοποιήσετε διαφορετικό τόνο κλήσης. 

Telephony Hook 
Flash Timer 

Χρόνος σε ms προτού ο hook flash timer δηλώσει time-out. 
Το hook flash πραγµατοποιείται όταν τοποθετήσετε το 
ακουστικό στη θέση του και το ξανασηκώσετε. Το Hook 
flash χρησιµοποιείται για να κάνετε εναλλαγή µεταξύ δύο 
κλήσεων. Επιλέξτε το σχετικό κουτί για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 



NetFasteR IAD 
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0 
 

82                                                                                                         

Μενού VOIP, Συνέχεια 

 
Οθόνη SIP 
Setting 

Η οθόνη αυτή αφορά τις ρυθµίσεις των παραµέτρων SIP: 
 

 
Παράµετρος Περιγραφή 

SIP Listen Port Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε την θύρα 
SIP Listen. Η προκαθορισµένη θύρα είναι η 5060. 

Σας συνιστούµε να µην αλλάξετε αυτή τη τιµή. 

Codec Rate 
(G723, G729, G711) 

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή ταχύτητα του 
Codec (σε ms). Η προκαθορισµένη τιµή είναι 20 ms. 

Σας συνιστούµε να µην αλλάξετε αυτή τη τιµή. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Οθόνη         
Port Advanced 
Setting 

Η οθόνη αυτή αφορά τις προχωρηµένες ρυθµίσεις για τις θύρες Phone 1 / 2 
της συσκευής NetFasteR IAD™. 
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Παράµετροι Ο παρακάτω πίνακας επεξηγεί τις παραµέτρους της οθόνης Port Advanced 

Setting: 

 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Σας συνιστούµε οι τιµές των παραµέτρων Volume Gain Control, Jitter 
Buffer Mode, Jitter Buffer Delay και Echo Canceller Delay να 
παραµείνουν ως έχουν. Η αλλαγή αυτών των ρυθµίσεων µπορεί να 
επηρεάσει την απόδοση του VoIP και της ποιότητας φωνής. Εάν 
πρέπει να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις, συµβουλευτείτε έναν έµπειρο 
τεχνικό δικτύων. 

 
Παράµετρος Περιγραφή 

Volume Gain 
Control 

Η επιλογή FIXED σηµαίνει ότι η στάθµη της φωνής 
παραµένει σταθερή σε συνεχή βάση. Η επιλογή ADAPTIVE 
σηµαίνει ότι προσαρµόζεται η στάθµη φωνής σε περιόδους 
ενεργής συνοµιλίας. 

Jitter Buffer 
Mode 

Η επιλογή FIXED σηµαίνει ότι ο καταχωρητής Jitter ενεργεί 
ως First In First Out (FIFO), µε σταθερό delay. Η επιλογή 
ADAPTIVE µεταβάλλει το delay του καταχωρητή ανάλογα µε 
τις συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο. Η επιλογή 
SEQUENTIAL τέλος αναφέρεται µεν σε σταθερό delay, µε τη 
διαφορά ότι υπάρχει παρακολούθηση των πακέτων, δηλ. 
πόσα πακέτα απορρίπτονται, ή ποια είναι η ακολουθία τους. 

Jitter Buffer 
Delay 

 Η παράµετρος αυτή αφορά την καθυστέρηση (σε ms) του 
καταχωρητή jitter buffer προτού αποσταλούν δεδοµένα στο 
Codec. 

Echo Canceller 
Delay 

Η παράµετρος αυτή αφορά την καθυστέρηση (σε ms) του 
κυκλώµατος απαλοιφής ηχούς (echo) που δύναται να 
παρουσιαστεί κατά την διάρκεια της οµιλίας. 

VAD 
 

Επιλέξτε τη λειτουργία αυτή (Voice Activity Detection) για 
να επιτρέψετε την αποστολή πακέτων φωνής µόνο εφόσον η 
στάθµη οµιλίας είναι πάνω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο. Η 
ενεργοποίηση της λειτουργίας θα εξοικονοµήσει εύρος ζώνης.

CNG 
 

Επιλέξτε τη λειτουργία αυτή (Comfort Noise Generation) 
όταν επιθυµείτε να ακούγεται κάποιος θόρυβος στο 
υπόβαθρο, µη ενοχλητικός, ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι η 
κλήση είναι ακόµη ενεργή. 
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 (συνέχεια) 

 
Παράµετρος Περιγραφή 

PLC 
 

Επιλέξτε τη λειτουργία αυτή (Packet Loss Compensation) 
όταν επιθυµείτε τη χρήση µαθηµατικού αλγόριθµου σε 
περίπτωση απώλειας κάποιου πακέτου κατά τη µετάδοση 
σειράς πακέτων. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής 
καθιστά την συνοµιλία πιο οµαλή και ισχύει µόνο για Codec 
G.711. 

Caller ID Mode 
 

Επιλέξτε τη λειτουργία αυτή για να αποστείλετε µε DTMF τον 
αριθµό του καλούντος. 

Inter Digit 
Delay 
 

Είναι ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που µεσολαβεί προτού 
γίνει επεξεργασία κάθε καλούµενου ψηφίου. Αύξηση του 
χρόνου συνεπάγεται και αύξηση του χρονικού διαστήµατος 
µεταξύ κλήσης των ψηφίων. 

Additional 
Ringing Mode 

Ο τόνος κουδουνίσµατος που θα ακουστεί όταν έχετε 
εισερχόµενες κλήσεις µέσω της διεπαφής FXO. Επιλέξτε 
αυτό το κουτί για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

T.38 Mode Επιτρέπει την µετάδοση δεδοµένων fax (χρησιµοποιώντας το 
πρωτόκολλο fax T.38) πάνω από UDP. Επιλέξτε εδώ για να 
ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. 
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Πλάνα 
κλήσεων 

Τα πλάνα κλήσεων (Dialing plans) σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε τον 
τύπο σύνδεσης που θα χρησιµοποιείτε όταν καλείται ένας συγκεκριµένος 
αριθµός. Για παράδειγµα, όταν επιθυµείτε οι αριθµοί που αρχίζουν από 
“0800” να καλούνται µέσω του PSTN. Εναλλακτικά, όταν επιθυµείτε οι 
αριθµοί που αρχίζουν από “012” να καλούνται µέσω του Internet (VoIP). 
Τέλος, όταν επιθυµείτε τη φραγή κάποιων συγκεκριµένων αριθµών. 

 
Οθόνη Dialing 
Plans 

 
Παράµετροι Η οθόνη Dialing Plans περιέχει τις εξής παραµέτρους: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

Automatically Ahead 
all PSTN-number 

Επιλέξτε αυτό το κουτί για να προσθέτετε αυτόµατα 
τον αριθµό (που έχετε εισάγει στο πεδίο Phone 
number of the call-by-call provider) πριν από τους 
αριθµούς που καλείτε. 

Phone number of the 
call-by-call-provider 

Εισάγετε τον αριθµό που επιθυµείτε να προστίθεται 
µπροστά από κάθε αριθµό που καλείτε. 

Detect dial tone 
before PSTN dial out 
if connection type is 
PSTN 

Επιλέξτε αυτό το κουτί για να αναζητείται ο τόνος 
κλήσης προτού πραγµατοποιήσετε κλήση PSTN. Εάν 
δεν βρεθεί τόνος κλήσης, η κλήση θα θεωρείται 
αποτυχηµένη. Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι 
ενεργοποιηµένη, ο αριθµός θα καλείται χωρίς να 
αναζητείται ο τόνος κλήσης. 
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∆ηµιουργία 
dialing plan 

Για να δηµιουργήσετε ένα πλάνο κλήσεων  (dialing plan), ακολουθήστε την 
παρακάτω διαδικασία: 

 
Βήµα Ενέργεια 

1 Στη στήλη Phone Number εισάγετε έναν συγκεκριµένο αριθµό 
τηλεφώνου, ή τα πρώτα ψηφία του αριθµού τηλεφώνου για το οποίο 
θέλετε να δηµιουργήσετε ένα dialing plan. 

Για παράδειγµα, εάν εισάγετε “012”, όλοι οι αριθµοί τηλεφώνου που 
αρχίζουν από “012” θα κληθούν χρησιµοποιώντας τον τύπο 
σύνδεσης που έχετε καθορίσει. 

2 Επιλέξτε τον επιθυµητό τύπο σύνδεσης. Αυτός καθορίζει τον τρόπο 
που θα κληθεί ο αριθµός, π.χ. µέσω PSTN ή Internet, ή αν η κλήση 
θα είναι υπό φραγή (blocked). 

3 Κάντε κλικ στο  Add για να δηµιουργήσετε το dialing plan. 

4 Όταν τελειώσετε την δηµιουργία των dialing plans, κάντε κλικ στο 
Save Settings. 

Η προκαθορισµένη ρύθµιση είναι όλοι οι αριθµοί να καλούνται µέσω 
της σύνδεσης VoIP. 

 
Quick Dialing 
Plans 

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε µέχρι 20 εύκολα προσβάσιµα 
dialing plans. Πραγµατοποιείται µε την ανάθεση ενός κωδικού κλήσης για 
κάθε συγκεκριµένο αριθµό τηλεφώνου. 
 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 



NetFasteR IAD 
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0 
 

88                                                                                                         

Μενού VOIP, Συνέχεια 

 
Παράµετροι Η οθόνη Quick Dialing Plans περιέχει τις εξής παραµέτρους: 

(Για καλύτερη επεξήγηση, δείτε το παράδειγµα που ακολουθεί παρακάτω). 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

Quick Dial 
Code 

Εισάγετε έναν σύντοµο κωδικό κλήσης (Quick Dial Code) 
µεταξύ 01 και 20. Για να καλέσετε τον αριθµό τηλεφώνου 
που αντιστοιχεί στον κωδικό αυτό θα πρέπει να επιλέξτε 
*7[Quick Dial Code]#. 

Vanity Η λειτουργία αυτή µετατρέπει την Αγγλική αλφάβητο σε 
αριθµούς. Κοιτάζοντας το τηλέφωνό σας, θα δείτε ότι οι 
χαρακτήρες a, b, και c, αντιστοιχούν στον αριθµό 2. Οι 
χαρακτήρες d, e, και f, αντιστοιχούν στο 3. Εποµένως, το 
όνοµα Frank θα αντιστοιχεί στους αριθµούς 37265. 

Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε εναλλακτικά να θυµόσαστε 
το Quick Dial Code και τον αριθµό τηλεφώνου. Μπορείτε 
να εισάγετε έτσι το όνοµα που αντιστοιχεί στον αριθµό 
τηλεφώνου. 

Number / User 
Name 

Εισάγετε τον αριθµό τηλεφώνου ή το όνοµα του χρήστη 
(user name) που επιθυµείτε να αντιστοιχεί στον κωδικό 
quick dial. 

 
Παράδειγµα Το παρακάτω παράδειγµα σας δείχνει πώς να πραγµατοποιήσετε εύκολα µία 

κλήση στον Frank ο οποίος έχει αριθµό τηλεφώνου 6194621719: 
 

Βήµα Ενέργεια 

1 Επιλέξτε Vanity από το µενού. 

2 Εισάγετε τον αριθµό "01" για τον κωδικό Quick Dial. 

3 Εισάγετε το όνοµα "Frank" στη στήλη Vanity. 

4 Εισάγετε  "6194621719" για τον αριθµό τηλεφώνου/ όνοµα χρήστη. 

5 Κάντε κλικ στο Add και κατόπιν στο Save Settings. 

Αυτό το Quick Dial Plan θα σας επιτρέψει να καλέσετε το Frank είτε 
Καλώντας τον κωδικό Quick Dial: *701# ή Καλώντας µε τον κωδικό 
Vanity: *837265# 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού VOIP, Συνέχεια 

 
Οθόνη         
VoIP Status 
and Call Logs 

Η σελίδα αυτή εµφανίζει την κατάσταση των τεσσάρων καταχωρηµένων 
λογαριασµών VoIP καθώς και το ιστορικό κλήσεων (call logs). 
 
Κάντε κλικ στο κουµπί Refresh για να ενηµερώσετε την κατάσταση όλων 
των παραµέτρων. 
 

 
Παράµετροι Η οθόνη VoIP Status and Call Logs περιέχει τις εξής παραµέτρους: 
 

Παράµετρος Περιγραφή 

Account Ένας λογαριασµός VoIP. 

SIP URL Το URL SIP του αντίστοιχου λογαριασµού. 

Registration 
 

Εµφανίζει την κατάσταση της καταχώρησης του 
αντίστοιχου λογαριασµού. Το µήνυµα Success 
αφορά επιτυχηµένη καταχώρηση ενώ το µήνυµα Fail 
αφορά αποτυχηµένη καταχώρηση. 

Received Call Αριθµός εισερχόµενων κλήσεων. 

Dialed Call Αριθµός κλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί. 

Missed Call Αριθµός αναπάντητων κλήσεων. 

Rejected Call Αριθµός κλήσεων που έχουν απορριφθεί. 

Forwarded Call Αριθµός κλήσεων που έχουν προωθηθεί. 
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Μενού UPnP 

 
Περιγραφή  Η αρχιτεκτονική Universal Plug and Play (UPnP) σας παρέχει τη δυνατότητα 

δικτυακών συνδέσεων peer-to-peer µε όλους τους τύπους υπολογιστών, 
έξυπνων συσκευών και ασύρµατων τερµατικών. 
 
Το UPnP σας επιτρέπει την διάφανη δικτύωση και έλεγχο άλλων συσκευών 
στο χώρο σας µε σκοπό την ανταλλαγή δεδοµένων. 
 
Το UPnP επιτρέπει στη συσκευή NetFasteR IAD™ να: 
 

• Συµµετάσχει αυτόµατα σε ένα δίκτυο 
• Αποκτήσει αυτόµατα διεύθυνση IP 
• Ενηµερώνεται αυτόµατα για την παρουσία και τις δυνατότητες άλλων 

συσκευών αλλά και να ενηµερώνει τις συσκευές αυτές για τις δικές τις 
δυνατότητες 

 
Κάντε κλικ στο Enable για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία UPnP. 

 
Οθόνη       
UPnP  
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Μενού QoS 

 
Περιγραφή Το χάσµα στο εύρος ζώνης που υπάρχει µεταξύ ενός LAN και ενός WAN 

µπορεί να υποβαθµίσει σηµαντικά την απόδοση κρίσιµων εφαρµογών 
δικτύου, όπως VoIP, gaming, και VPN. 
 
Η λειτουργία QoS επιτρέπει στους χρήστες να κατηγοριοποιήσουν τα 
δεδοµένα εφαρµογών και να έχουν πρόσβαση σε διαφοροποιηµένες 
υπηρεσίες (Diffserv). 
 

 
Οθόνη Traffic 
Mapping 

Μέσω της οθόνης αυτής, µπορείτε να καθορίσετε µέχρι και 16 κανόνες για 
την κατηγοριοποίηση των δεδοµένων σε οµάδες Diffserv forwarding και 
εξερχόµενα VCs. 
 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού QoS, Συνέχεια 

 
Οθόνη Traffic 
Statistics 

Μέσω της οθόνης αυτής, µπορείτε να δείτε στατιστικές που αφορούν την 
εξερχόµενη κίνηση WAN για όλες τις οµάδες Diffserv forwarding κατά τις 
τελευταίες 12 ώρες (ενηµερώνεται αυτόµατα κάθε 5 λεπτά). 
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Μενού DDNS 

 
Περιγραφή Η δυνατότητα Dynamic Domain Name Service (DDNS) παρέχει στους 

χρήστες του Internet µια µέθοδο να “συνδέουν” το domain name τους µε 
έναν υπολογιστή ή server. 

Το DDNS επιτρέπει στο domain name να ακολουθεί αυτόµατα τη διεύθυνση 
IP σας, αλλάζοντας τις καταγραφές DNS όταν αλλάζει η διεύθυνση IP σας. 

Οι υπηρεσίες δυναµικού DNS που υποστηρίζονται είναι οι: DynDNS.org και 
TZO.com. 

Με µια σύνδεση DDNS µπορείτε να στήσετε την δική σας ιστοσελίδα, να 
δηµιουργήσετε το δικό σας e-mail server ή το δικό σας FTP site, και άλλα 
πολλά, ακόµη και αν έχετε δυναµική διεύθυνση IP. 

 
Οθόνη      
DDNS Settings  
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Μενού TOOLS 

 
Περιγραφή  Το µενού αυτό σας παρέχει διάφορα εργαλεία που σας επιτρέπουν να 

δηµιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα (backup) και να κάνετε επαναφορά τους, 
καθώς επίσης και επανεκκίνηση και/ή να αναβαθµίσετε το firmware της 
συσκευής NetFasteR IAD™. 

 
∆ιαθέσιµα 
εργαλεία 
διάρθρωσης 

Η οθόνη Configuration Tools περιλαµβάνει τα παρακάτω εργαλεία 
διάρθρωσης. Επιλέξτε εκείνο που επιθυµείτε και κάντε κλικ στο Next. 
 

• Backup Router Configuration: σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε 
αντίγραφο ασφαλείας της διάρθρωσης του NetFasteR IAD™ 

• Restore from saved Configuration file (backup bin): σας επιτρέπει 
να επαναφέρεται τη διάρθρωση του NetFasteR IAD™ της οποίας 
αντίγραφο ασφαλείας έχετε δηµιουργήσει µε τη διαδικασία backup 

• Restore router to Factory Defaults: σας επιτρέπει να επαναφέρετε 
τις αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις του NetFasteR IAD™ 

 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού TOOLS, Συνέχεια 

 
Αναβάθµιση 
firmware 

Το εργαλείο αυτό σας επιτρέπει να αναβαθµίσετε το firmware της συσκευής 
NetFasteR IAD™. 

Στην αντίστοιχη περιοχή της παρακάτω οθόνης, εισάγετε το path και την 
ονοµασία του αρχείου firmware, ή µε το Browse… αναζητήστε το αρχείο 
αυτό. 

Κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί Upgrade Firmware. Θα σας ζητηθεί να 
επιβεβαιώσετε την αναβάθµιση ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού TOOLS, Συνέχεια 

 
Επανεκκίνηση Στην παρακάτω οθόνη (Reset), κάντε κλικ στο κουµπί REBOOT ROUTER 

για να επανεκκινήσετε τη συσκευή NetFasteR IAD™. 

Η επανεκκίνηση θα ολοκληρωθεί όταν το LED ένδειξης λειτουργίας στην 
πρόσοψη σταµατήσει να αναβοσβήνει. 

 

 

Εάν κάνετε επανεκκίνηση από την οθόνη Reset, οι τρέχουσες ρυθµίσεις του 
NetFasteR IAD™ δεν θα αλλάξουν. 
Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί Reset που βρίσκεται στην πίσω πλευρά 
του NetFasteR IAD™, για να ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης. 

Εάν όµως πατήσετε το κουµπί αυτό για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, 
θα επαναφερθούν οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. 
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Μενού STATUS 

 
Περιγραφή Το µενού αυτό εµφανίζει την κατάσταση σύνδεσης στο WAN / LAN, την 

έκδοση του firmware και του υλικού, τις παράνοµες απόπειρες πρόσβασης 
στο δίκτυό σας, καθώς και πληροφορίες για τους DHCP clients που είναι 
συνδεδεµένοι. 

 
Οθόνη Status 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Μενού STATUS, Συνέχεια 

 
Παράµετροι Η οθόνη Status περιέχει τις εξής περιοχές: 
 

Περιοχή Περιγραφή 

INTERNET Εµφανίζει τον τύπο και την κατάσταση σύνδεσης στο 
WAN. 

Κάντε κλικ στο κουµπί Release για να αποσυνδεθείτε 
από το WAN. 

Κάντε κλικ στο κουµπί Renew για να πραγµατοποιήσετε 
µια σύνδεση στο WAN. 

GATEWAY Εµφανίζει τις ρυθµίσεις IP του συστήµατος, καθώς και 
την κατάσταση του DHCP Server και του firewall. 

INFORMATION 
 

Εµφανίζει τον αριθµό των προσαρτηµένων clients, τις 
εκδόσεις firmware, τη φυσική διεύθυνση MAC για κάθε 
διεπαφή media και για το NetFasteR IAD™, καθώς και 
την έκδοση του υλικού καθώς και τον σειριακό αριθµό 
του τελευταίου. 

ATM PVC Εµφανίζει το τύπο και την κατάσταση σύνδεσης ATM. 

Η ένδειξη Disabled σηµαίνει ότι η σύνδεση ATM είναι 
απενεργοποιηµένη. 

Κάντε κλικ στο κουµπί Connect  για να 
πραγµατοποιήσετε σύνδεση ATM. 

Security Log Εµφανίζει τις απόπειρες πρόσβασης στο δίκτυό σας. 

Κάντε κλικ στο κουµπί Save για να αποθηκεύσετε το 
ιστορικό ασφάλειας (security log) σε αρχείο. 

Κάντε κλικ στο κουµπί Clear για να διαγράψετε το 
ιστορικό πρόσβασης (access log). 

Κάντε κλικ στο κουµπί Refresh για να ανανεώσετε 
ολόκληρη την οθόνη. 

DHCP Client Log Εµφανίζει πληροφορίες για τα DHCP clients που 
βρίσκονται στο δίκτυό σας. 
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Παράρτηµα Α: Σηµαντικές Πληροφορίες Ασφάλειας 

 
 Ακολουθήστε προσεχτικά όλες τις οδηγίες. Θα πρέπει να 

διαβάσετε προσεχτικά τις παρακάτω πληροφορίες ασφάλειας 
πριν εγκαταστήσετε ή απεγκαταστήσετε τη συσκευή. 
 

• Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται µε τη συσκευή. 
Η χρήση κάποιου άλλου τροφοδοτικού µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση. 

• Χρησιµοποιήστε µια ηλεκτρική πρίζα που βρίσκεται κοντά στη 
συσκευή. Προσέξτε να µην προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο 
τροφοδοσίας 

• Για να αποφύγετε το ενδεχόµενο ηλεκτροπληξίας, µην ανοίγετε τη 
συσκευή 

• Για να αποτρέψετε πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε 
τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, υγρά και τοξικές ουσίες 

• Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση των 
καλωδίων 

• Μην αγγίζετε τηλεφωνικά καλώδια ή ακροδέκτες οι οποίοι δεν είναι 
µονωµένοι εκτός εάν η τηλεφωνική γραµµή δεν είναι συνδεδεµένη  

• ∆ιασφαλίστε το σωστό εξαερισµό της συσκευής. Μην παρεµποδίζετε 
τους αεραγωγούς και µην τοποθετείτε αντικείµενα στο πάνω µέρος 

• Τοποθετήστε τη συσκευή µακριά από απευθείας έκθεση σε ηλιακό 
φως καθώς και µακριά από πηγές θερµότητας 

• Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας 
καθώς µπορεί να υπάρχουν υπερτάσεις και κατά συνέπεια κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας 

• Η συσκευή χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες (RF) κατά τη λειτουργία 
της. Σε κάποιους χώρους δεν επιτρέπεται η ακτινοβολία RF. Ο 
χρήστης θα πρέπει να αναζητήσει πληροφορίες για τα αποδεκτά 
επίπεδα ακτινοβολίας RF στην περιοχή του ή στο χώρο του. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 



NetFasteR IAD 
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0 
 

100                                                                                                         

Σηµαντικές Πληροφορίες Ασφάλειας, Συνέχεια 

 

 

Disposal of old electrical and electronic equipment (applicable through 
the European Union and other European countries with separate waste 
collection systems). 
  
This symbol, found on this product and any of its parts or on its operating 
instructions or on its packaging, indicates that electrical and electronic 
equipment may not be disposed of as unsorted municipal waste. Instead, this 
product should be handed over to applicable collection points for the recycling 
of electrical and electronic equipment.  

By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential 
negative consequences to the environment and human health, which could 
otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. 

By recycling, reusing and other forms of recovery of old electrical and 
electronic equipment you are making an important contribution to the 
conservation of natural resources and to the protection of the environment. 
For more information about the recycling of this product, please contact your 
local municipal authorities, municipal waste disposal service or the store 
where you purchased this product. 
 

 

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ισχύει 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε συστήµατα 
χωριστής συλλογής απορριµµάτων). 

 

Το σύµβολο αυτό, που απεικονίζεται πάνω στο προϊόν και σε τυχόν 
εξαρτήµατα του ή στο εγχειρίδιο οδηγιών του ή στη συσκευασία του, δείχνει 
ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, µετά το πέρας της λειτουργίας 
τους, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται µαζί µε τα αστικά απόβλητα. Αντίθετα 
θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα σηµεία συλλογής για την 
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

∆ιασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συνεισφέρετε στην 
πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν να προκληθούν από την µη ενδεδειγµένη 
απόρριψη του προϊόντος. 

Η ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση και άλλες µορφές αξιοποίησης των 
παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών βοηθούν στη διαφύλαξη 
των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές δηµοτικές αρχές, την 
υπηρεσία αποκοµιδής αστικών αποβλήτων ή το κατάστηµα από το οποίο 
αγοράσατε το συγκεκριµένο προϊόν. 

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Συλλογικό 
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισµού “Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.” (www.electrocycle.gr). 
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Παράρτηµα Β: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
∆ιεπαφή WAN  
 

1 x θύρα Line (RJ-11 ή προαιρετικά RJ-45) που 
υποστηρίζει τα ακόλουθα στάνταρ: 

- ADSL (G.992.1, G992.2, T1.413, G994.1, G.997.1) 

- ADSL2 (G.992.3) 

- ADSL2+ (G992.5) 

Οι προδιαγραφές Annex A / Annex B είναι διαθέσιµες σε 
διαφορετικές εκδόσεις της συσκευής. 

Ενσύρµατες 
∆ιεπαφές LAN  
 

4 x θύρες 10/100BaseT Ethernet (RJ-45), συµµόρφωση µε 
IEEE 802.3, µε auto MDIX και auto- negotiation. Οι θύρες 
αυτές µπορούν να διαρθρωθούν ώστε να εξυπηρετούν 
αποκλειστικά σήµατα κινούµενης εικόνας (video) προς / 
από  ένα Set-Top-Box. 

1 x USB v1.1 

Ασύρµατη 
∆ιεπαφή LAN  

 

Wi-Fi  Access Point (συµπεριλαµβάνεται εξωτερική κεραία) 
συµβατή µε τα παρακάτω στάνταρ: 

- IEEE 802.11b/g (MiniPCI για εύκολη αναβάθµιση σε 
τεχνολογία 811.11n) 

- WPA / WPA2 (IEEE 802.11i) 

- WMM (IEEE 802.11e) 

∆ιεπαφή 
Φωνής 

2 x θύρες τηλεφώνου FXS (RJ11) 

1 x θύρα τηλεφώνου FXO (RJ11) 

Χαρακτηριστικά  
DSL (ATM) 

- AAL5 (ITU-T I.363.5) 

- QoS: UBR, VBR-nrt, VBR-rt, CBR 

- Πολλαπλές συνδέσεις VC/PPP  

- Classic IP (MER) και ARP over ATM, RFCs 1577, 2225 

- Πολλαπλές συνδέσεις PPPoE σε µεµονωµένο VC 

- Ενθυλάκωση (encapsulation) πολλαπλών πρωτοκόλλων 
πάνω από AAL5 bridging και routing, RFCs 1483, 2684 

- PPP over AAL5 (PPPoATM), RFC 2364 

- OAM (ITU-T I.610) 

– F4, F5 

- Loop-back 

- Λειτουργίες Ενθυλάκωσης (Encapsulation) στο ATM: LLC 
και VC-Mux 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Παράρτηµα Β: Τεχνικές Προδιαγραφές, Συνέχεια 

  
Χαρακτηριστικά 
Routing / 
Bridging  
 

 

Routing: 

- Static routing 

- RIPv1, RIPv2 

- IP Multicasting – IGMP v2, v3 

Bridging: 

- WAN-LAN transparent bridging 

- Transparent bridging µεταξύ συσκευών LAN  

- Αυτόµατη εύρεση διευθύνσεων MAC 

- Πρωτόκολλο Spanning tree 
NAT  
 

- NAT-NAPT, RFCs 3022 
- Static NAT 
- Static NAPT 
- Application Level Gateway (ALGs) modules 

QoS (Ποιότητα 
Υπηρεσιών) 
 

- ATM QoS: UBR, VBR-nrt, VBR-rt, CBR. 
 

- 802.1P/Q prioritization 
 

- Diffserv (RFC2474, RFC2475) marking and queuing 
σύµφωνα µε τύπο σύνδεσης, διεπαφή δικτύου, MAC, 
IP, hostname, DSCP/ToS value, αριθµός θύρας και 
εφαρµογή 

 

- QoS (ανά θύρα) 
Voice over IP 
(VoIP) 
 

Codecs: 
- G.711 a-law/µ-law, G.729, G.726, G.723 
- T38 / FAX pass-through 
Έλεγχος Codecs: 
- RTP/RTCP, RFC 1889 
- SDP, RFC 2327 
- RTP payload για DTMF RFC 2833 
VoIP stacks: 
- SIP/SIPv2 

Ασφάλεια 
 

- Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall 
- Φίλτρο IP protocol  
- Έλεγχος πρόσβασης 

Αποµακρυσµένη 
∆ιαχείριση 

DSL Forum TR-069 CPE Management Protocol: 
- Αυτόµατη διάρθρωση και δυναµική ανάθεση υπηρεσιών 
- ∆ιαχείριση image Λογισµικού / Firmware 
- Παρακολούθηση κατάστασης και επιδόσεων 
- WEB GUI (HTTP web server) 
- TFTP, RFC 1350 
- Telnet server (CLI) 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Παράρτηµα Β: Τεχνικές Προδιαγραφές, Συνέχεια 

  
Προδιαγραφές 
Περιβαλλοντικές 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της 
συσκευής: 

 
Λειτουργίας +0ºC έως +40ºC Θερµοκρασία 

Εκτός 
λειτουργίας 

-20ºC έως +65ºC 

Λειτουργίας 10% έως  85%, non condensing Σχετική Υγρασία 

Εκτός 
λειτουργίας 

5% έως  95%, non condensing 

 
Απαιτήσεις 
Τάσης Εισόδου 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ηλεκτρολογικές απαιτήσεις της 
συσκευής: 

 
Λειτουργίας: 220 V – 230 V (AC) / 50 Hz Τάση 

Εισόδου 
Συσκευής 
(παρέχεται από 
το εξωτερικό 
τροφοδοτικό): 

12 V / 1,5 A (DC) 

Κατασκευαστής 
Εξωτερικής 
Μονάδας 
Τροφοδοσίας 
(Τροφοδοτικό) 

Leader Electronics Inc. 

Πιστοποιήσεις 
Τροφοδοτικού 

EU: MU18-2120150-C5 K21  

      MU18-2120150-C5 
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Παράρτηµα Γ: Συχνές Ερωτήσεις 

 

Ερώτηση Απάντηση 

Ε1: 

Πώς µπορώ να επαναφέρω τις 
εργοστασιακές ρυθµίσεις της 
συσκευής NetFasteR IAD™ ? 

A1: 

∆είτε πως αλλάζει το password του administrator 
µέσα από το µενού SYSTEM. 

Ε2: 

Πόσους υπολογιστές 
υποστηρίζει η συσκευή 
NetFasteR IAD™ σε ένα δίκτυο 
LAN? 

A2: 

Μέχρι 256 υπολογιστές.  

Σηµείωση: Το QoS σχετίζεται µε την εγγυηµένη 
ταχύτητα µετάδοσης προς / από τα clients. Όσο 
περισσότερα τα συνδεδεµένα clients τόσο 
χαµηλότερο το QoS. 

Ε3: 

Πόσα ασύρµατα clients 
υποστηρίζονται? 

A3: 

Υποστηρίζονται µέχρι 15 ασύρµατα clients. 

Ε4: 

Πως συνδέονται επιπλέον 
υπολογιστές? 

A4: 

Μπορείτε να επεκτείνετε τον αριθµό των συνδέσεων 
στο δικό σας LAN χρησιµοποιώντας hubs, switches 
και ασύρµατα σηµεία πρόσβασης συνδεδεµένα µε 
τη συσκευή. 

Τα ασύρµατα σηµεία πρόσβασης, hubs και switches 
παρέχουν έναν απλό, αξιόπιστο τρόπο επέκτασης 
του δικτύου σας. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή 
σας για περισσότερες πληροφορίες. 
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Παράρτηµα ∆: Αντιµετώπιση Προβληµάτων 

 
Πρόβληµα Πιθανές Λύσεις 

Συνδέσεις - 
Γενικά 

• Ελέγξτε ότι η συσκευή NetFasteR IAD™ είναι συνδεδεµένη 
µε τους υπολογιστές σας και την τηλεφωνική γραµµή, και ότι 
υπάρχει τροφοδοσία. Ελέγξτε την κατάσταση του LAN ή USB 
(ανάλογα µε τον τύπο της σύνδεσης) και ότι τα LED DSL στη 
πρόσοψη είναι αναµµένα, καθώς και τα αντίστοιχα LED στην 
κάρτα δικτύου του κάθε υπολογιστή 

• Βεβαιωθείτε ότι οι υπολογιστές έχουν ολοκληρώσει τη 
διαδικασία εκκίνησης επιτυχώς. Κάποιες διεπαφές δικτύου 
µπορεί να µην έχουν αρχικοποιηθεί σωστά έως ότου 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης 

• Εάν το LED LINK που αφορά την αντίστοιχη θύρα δεν 
ανάψει, ελέγξτε ότι το καλώδιο δικτύου δεν παρουσιάζει 
βλάβη. ∆οκιµάστε ένα διαφορετικό καλώδιο 

Το LED 
Λειτουργίας 
είναι Σβηστό 

Ελέγξτε τα παρακάτω: 

• Τις συνδέσεις µεταξύ της συσκευής, του εξωτερικού 
τροφοδοτικού, και της πρίζας ρεύµατος 

• Εάν µετά την τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας στην 
πρίζα ρεύµατος δεν ανάψει το LED λειτουργίας της 
συσκευής, ενδέχεται να υπάρχει πρόβληµα µε την πρίζα 
ρεύµατος, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το εξωτερικό 
τροφοδοτικό. Ωστόσο, αν η συσκευή σβήσει µετά από λίγη 
ώρα, ελέγξτε για χαλαρές επαφές, διακοπή στο δίκτυο 
ρεύµατος ή υπέρταση στη γραµµή τροφοδοσίας. Αν παρ’ όλα 
αυτά αδυνατείτε να εντοπίσετε το πρόβληµα, ενδέχεται το 
εξωτερικό τροφοδοτικό να έχει πρόβληµα. Σε αυτή την 
περίπτωση, επικοινωνήστε µε την Τεχνική Υποστήριξη για 
βοήθεια 

Το LED LINK 
είναι Σβηστό 

Ελέγξτε τα παρακάτω: 

• Βεβαιωθείτε ότι το NetFasteR IAD™ και η συνδεδεµένη 
συσκευή είναι σε λειτουργία 

• Βεβαιωθείτε ότι το αντίστοιχο καλώδιο είναι συνδεδεµένο και 
στις δύο άκρες 

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου 
και ότι το µήκος του δεν υπερβαίνει το προβλεπόµενο µήκος 

• Βεβαιωθείτε ότι η διεπαφή δικτύου που είναι συνδεδεµένη 
στο NetFasteR IAD™ έχει ρυθµιστεί στη σωστή ταχύτητα 
επικοινωνίας και για λειτουργία duplex  

• Ελέγξτε τον προσαρµογέα (adapter) στην συνδεδεµένη 
συσκευή και τη σύνδεση για τυχόν βλάβη. Αντικαταστήστε το 
ελαττωµατικό adapter ή το καλώδιο εάν απαιτείται 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Παράρτηµα ∆: Αντιµετώπιση Προβληµάτων, Συνέχεια 

 
Πρόβληµα Πιθανές Λύσεις 

Το 
NetFasteR IAD™ 
δεν είναι 
Προσβάσιµο 

Αν από το LAN δεν µπορείτε να κάνετε ping στη συσκευή  
NetFasteR IAD™, ελέγξτε τα παρακάτω: 

• Βεβαιωθείτε ότι οι διευθύνσεις IP έχουν οριστεί σωστά. Για 
τις περισσότερες εφαρµογές, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε 
την λειτουργία DHCP της συσκευής για να αναθέσετε 
δυναµικά διευθύνσεις IP σε hosts συνδεδεµένους στο LAN. 
Ωστόσο, αν διαρθρώσετε χειροκίνητα τις διευθύνσεις IP στο 
LAN, βεβαιωθείτε ότι για το NetFasteR IAD™ και για όλες 
τις προσαρτηµένες σε αυτό συσκευές, χρησιµοποιείται η ίδια 
διεύθυνση δικτύου (το τµήµα που αναφέρεται στο δίκτυο της 
διεύθυνσης IP) και το ίδιο subnet mask 

• Βεβαιωθείτε ότι το NetFasteR IAD™ στο οποίο θέλετε να 
κάνετε ping (ή από το οποίο θέλετε να κάνετε ping) έχει 
διαρθρωθεί για πρωτόκολλο TCP/IP 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Παράρτηµα ∆: Αντιµετώπιση Προβληµάτων, Συνέχεια 

 
Πρόβληµα Πιθανές Λύσεις 

∆εν µπορείτε να 
δείτε τις Σελίδες 
∆ιάρθρωσης 

Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή NetFasteR IAD™ µε τους 
υπολογιστές σας και αδυνατείτε να δείτε τις σελίδες διάρθρωσης, 
ελέγξτε τα παρακάτω: 

• Επιβεβαιώστε ότι η φυσική σύνδεση µεταξύ του υπολογιστή 
και του NetFasteR IAD™ είναι εντάξει, και ότι τα LED 
κατάστασης LAN τόσο στο NetFasteR IAD™ όσο και στη 
κάρτα δικτύου του υπολογιστή είναι αναµµένα. Μερικές 
κάρτες δικτύου δεν έχουν LED κατάστασης; στην 
περίπτωση αυτή υπάρχει διαθέσιµο διαγνωστικό 
πρόγραµµα το οποίο σας παρέχει αυτή την πληροφορία 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαρθρώσει τον υπολογιστή σας 
σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο 
Ρύθµιση του Υπολογιστή. Κάντε επανεκκίνηση του 
υπολογιστή ενόσω είναι συνδεδεµένος στο NetFasteR 
IAD™ για να είστε σίγουροι ότι ο υπολογιστής σας θα λάβει 
διεύθυνση IP 

• Όταν εισάγετε την διεύθυνση του NetFasteR IAD™ στον 
web browser, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το πλήρες 
URL, συµπεριλαµβανοµένου και του προθέµατος “http://” 
(http://192.168.2.1) 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει web proxy στον 
υπολογιστή σας. Μεταβείτε στο Control Panel και κάντε κλικ 
στο Internet Options. Επιλέξτε την καρτέλα Connections και 
κάντε κλικ στο κουµπί LAN Settings που βρίσκεται στο κάτω 
µέρος. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Proxy Server δεν είναι 
επιλεγµένη 

• Εάν δεν µπορείτε να δείτε τη συσκευή NetFasteR IAD™, 
χρησιµοποιήστε την εντολή winipcfg για Windows 98 / ME 
για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει λάβει τη 
σωστή διεύθυνση από το NetFasteR IAD™. Από το µενού 
Start, επιλέξτε Run και κατόπιν εισάγετε winipcfg. Ελέγξτε 
ότι ο υπολογιστής έχει µια διεύθυνση IP µε τη µορφή 
192.168.2.xxx (όπου xxx κυµαίνεται µεταξύ 2-254), το 
subnet mask είναι 255.255.255.0, και το default Router είναι 
192.168.2.1 (η διεύθυνση του NetFasteR IAD™). Εάν αυτά 
δεν είναι σωστά, χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες Release και 
Renew για να αποκτήσετε νέα διεύθυνση IP από το 
NetFasteR IAD™. Για Windows 2000 / XP, χρησιµοποιήστε 
την εντολή ipconfig για να κάνετε τους παραπάνω ελέγχους 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Παράρτηµα ∆: Αντιµετώπιση Προβληµάτων, Συνέχεια 

 
Πρόβληµα Πιθανές Λύσεις 

∆εν µπορείτε να 
Συνδεθείτε στο 
Internet 

Εάν µπορείτε να δείτε τις σελίδες διάρθρωσης αλλά δεν έχετε 
πρόσβαση στο Internet, ελέγξτε τα παρακάτω: 

• Βεβαιωθείτε ότι η φυσική σύνδεση µεταξύ του NetFasteR 
IAD™ και της τηλεφωνικής γραµµής είναι εντάξει, και ότι το 
LED DSL στη πρόσοψη είναι αναµµένο (πράσινο) 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις σωστές ρυθµίσεις στις οθόνες 
διάρθρωσης. Χρησιµοποιήστε την οθόνη Internet Settings 
για να βεβαιωθείτε 

• Ελέγξτε ότι τα user name και password είναι σωστά 

• Βεβαιωθείτε ότι οι υπολογιστές δεν έχουν διαρθρωθεί για 
λειτουργία web proxy. Σε υπολογιστές που τρέχουν 
Windows, αυτό φαίνεται από το Control Panel > Internet 
Options > Connections 

Ξεχάσατε το 
Password – 
Επαναφορά στις 
Εργοστασιακές 
Ρυθµίσεις 

Εάν µπορείτε να δείτε τις οθόνες διάρθρωσης αλλά δεν µπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση είτε επειδή δεν ξέρετε ή έχετε ξεχάσει το 
password, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να επαναφέρετε 
τη συσκευή στις εργοστασιακές της ρυθµίσεις: 
 
1.  Σβήστε τη συσκευή NetFasteR IAD™. 
2.  Αποσυνδέστε όλους τους υπολογιστές καθώς και την 
τηλεφωνική γραµµή από τη συσκευή. 
3.  Ανάψτε πάλι τη συσκευή, και περιµένετε µέχρι να τελειώσει η 
διαδικασία εκκίνησης. 
4.  Πιέστε το κουµπί Reset στο κάτω µέρος της συσκευής. 
5.  Θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, 
εισάγετε το 192.168.2.1 και διαρθρώστε το δίκτυό σας. 
6.  Επανασυνδέστε το δίκτυό σας όπως ήταν προηγουµένως. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ρυθµίσεις διάρθρωσης θα χαθούν, και θα 
χρειαστεί να διαρθρώσετε ξανά το δίκτυό σας προτού 
αποκαταστήσετε πάλι τη σύνδεση µε το Internet. Επίσης, οι 
υπόλοιποι συνδεδεµένοι χρήστες θα χάσουν τις συνδέσεις τους για 
όσο η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Γι’ αυτό επιλέξτε κάποια 
κατάλληλη ώρα. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Παράρτηµα ∆: Αντιµετώπιση Προβληµάτων, Συνέχεια 

 
Πρόβληµα Πιθανές Λύσεις 

Προβλήµατα µε 
το Ασύρµατο 
∆ίκτυο 

• Βεβαιωθείτε ότι κάθε ασύρµατος υπολογιστής – client 
διαθέτει έναν σωστά εγκατεστηµένο και διαρθρωµένο  
ασύρµατο προσαρµογέα 802.11b ή 802.11g. Βεβαιωθείτε 
ότι κάθε ασύρµατος υπολογιστής τρέχει Windows 98SE (ή 
µεταγενέστερο) ή MAC OS 10.x (ή µεταγενέστερο) 

• Εάν έχετε ενσύρµατη και µια ασύρµατη κάρτα δικτύου στον 
ίδιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η ενσύρµατη κάρτα δικτύου 
είναι απενεργοποιηµένη 

• Ελέγξτε το LED κατάστασης της ασύρµατης επικοινωνίας 

• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις TCP/IP είναι σωστές για όλες 
τις συσκευές 

• Βεβαιωθείτε ότι τα ασύρµατα clients χρησιµοποιούν το ίδιο 
SSID ή Service Area Name µε το NetFasteR IAD™. Το 
SSID επιδέχεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων 

• Βεβαιωθείτε ότι η µέθοδος και το επίπεδο κρυπτογράφησης 
που χρησιµοποιείτε στα clients είναι ίδια µε αυτά που έχουν 
διαρθρωθεί στο NetFasteR IAD™. ∆εν υποστηρίζονται 
ταυτόχρονα κρυπτογράφηση WPA και WEP 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον ασύρµατο 
υπολογιστή που βρίσκεται στον κατάλογο των επιτρεπτών 
διευθύνσεων MAC, εφόσον χρησιµοποιείτε το σχετικό 
φίλτρο 

• Εάν αντιµετωπίζετε δυσκολία κατά την σύνδεση ή 
παρατηρείτε χαµηλή ταχύτητα, δοκιµάστε να αλλάξετε τη 
θέση της κεραίας που βρίσκεται στο πίσω µέρος του 
NetFasteR IAD™. Επιπροσθέτως, δοκιµάστε να µεταφέρετε 
τον ασύρµατο υπολογιστή πιο κοντά στο NetFasteR IAD™ 
για να βεβαιωθείτε ότι το ίδιο το κτίριο ή τα έπιπλα δεν 
επηρεάζουν την σύνδεση. Εάν δεν λυθεί το πρόβληµα, 
αλλάξτε τη θέση του ασύρµατου υπολογιστή ή του 
NetFasteR IAD™, ή δοκιµάστε ένα διαφορετικό κανάλι 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 
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Παράρτηµα ∆: Αντιµετώπιση Προβληµάτων, Συνέχεια 

 
Πρόβληµα Πιθανές Λύσεις 

Προβλήµατα µε 
το Ασύρµατο 
∆ίκτυο, συνέχεια 

• Πηγές παρεµβολών: Η ζώνη των 2.4 GHz χρησιµοποιείται 
για τα στάνταρ 802.11b και 802.11g. Η ζώνη αυτή είναι 
ελεύθερη για εφαρµογές χαµηλής ισχύος και µπορείτε να 
έχετε και άλλες συσκευές στην ίδια τοποθεσία που 
λειτουργούν σε αυτή την συχνότητα. Θα πρέπει να 
φροντίσετε να µην υπάρχουν πηγές παρεµβολών όπως για 
παράδειγµα συσκευή µικροκυµάτων κοντά στο NetFasteR 
IAD™ ή τους ασύρµατους υπολογιστές σας, καθώς 
µπορούν να επηρεάσουν την ευαισθησία λήψης και να 
µειώσουν την απόδοση του δικτύου σας. Εάν δεν είστε 
σίγουροι αλλάξτε τη θέση των ασύρµατων υπολογιστών και 
του NetFasteR IAD™ για να δείτε εάν υφίσταται αυτό το 
πρόβληµα 

• Οι περισσότερες κάρτες ασύρµατης επικοινωνίας για 
υπολογιστές µπορούν να σαρώσουν όλα τα κανάλια για την 
εύρεση Router. Εάν ο ασύρµατος υπολογιστής δεν έχει 
εντοπίσει το NetFasteR IAD™ τότε δοκιµάστε να ξεκινήσετε 
µια χειροκίνητη αναζήτηση, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από 
το λογισµικό του υπολογιστή – client ή δοκιµάστε µα 
ρυθµίσετε χειροκίνητα το κανάλι του ασύρµατου υπολογιστή 
στον αριθµό καναλιού του NetFasteR IAD™. Ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο της κάρτας ασύρµατης επικοινωνίας. 

• Ταχύτητα σύνδεσης: Τα στάνταρ 802.11b και 802.11g θα 
επιλέξουν αυτόµατα την καλύτερη ταχύτητα ανάλογα µε την 
ποιότητα της σύνδεσής σας. Όσο ελαττώνεται η ποιότητα 
του σήµατος τόσο µειώνεται και η ταχύτητα. Οι ταχύτητες 
που υποστηρίζονται από το στάνταρ 802.11g είναι οι εξής: 
54 Mbit/s, 48 Mbit/s, 36 Mbit/s, 24 Mbit/s, 18 Mbit/s, 12 
Mbit/s, και 6 Mbit/s. Οι ταχύτητες που υποστηρίζονται από 
το στάνταρ 802.11b είναι 11 Mbit/s, 5.5 Mbit/s, 2 Mbit/s και 1 
Mbit/s. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε στο NetFasteR 
IAD™, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα. Εάν δεν 
επιτυγχάνετε την ταχύτητα που επιθυµείτε, περιστρέψτε την 
κεραία του NetFasteR IAD™ ή µεταφέρετε τον ασύρµατο 
υπολογιστή πιο κοντά στη συσκευή. Σε ένα ιδανικό δίκτυο, 
το NetFasteR IAD™ θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο, µε 
τους ασύρµατους υπολογιστές γύρω από αυτό. ∆ιατίθενται  
γενικά εφαρµογές για κάρτες ασύρµατης επικοινωνίας που 
πραγµατοποιούν αναζήτηση σήµατος στο χώρο. 
Χρησιµοποιήστε αυτή την εφαρµογή για να βρείτε την 
καλύτερη θέση για τον ασύρµατο υπολογιστή σας. 
Συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή της κάρτας 
για περισσότερες λεπτοµέρειες. 

  


