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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα 

αυτό το εγχειρίδιο. 

 

 

 

Μην ανοίξετε τη συσκευή. Μην την αγγίξετε αν είναι σπασμένη. 

 

 

 

Όλες οι ασύρματες συσκευές για μεταφορά δεδομένων είναι επιρρεπείς  

σε παρεμβολές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση. 

 

 

 

 

Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Κρατήστε την στεγνή. 

 

 

 

 

Η συσκευή τροφοδοτείται από χαμηλής τάσης +9V DC τροφοδοτικό. 
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 Δίκτυο 

  3G 

  Wan 

  LAN 

  Wireless 

  Backup WAN 

  Firewall 

  Static Routes 

  Διαγνωστικά 

  

   

 Υπηρεσίες 

  PING Επανεκκίνηση 

  SMS Επανεκκίνηση 



  Κατάσταση μέσω SMS 

NTP 

Δυναμικό DNS 

  Ασύρματο hotspot 

  OpenVPN 

  IPsec 

  GRE Tunnel 

 Συστήματα 

  Οδηγός διαμόρφωσης 

  Διαχειριστής 

  Ιδιότητες διαχειριστή 

 Αντίγραφα ασφαλείας και Firmware 

  Επανεκκίνηση 

 Αποσύνδεση 

 Λεξιλόγιο  



 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Σε αυτό το έγγραφο θα παρουσιαστεί πως θα χρησιμοποιήσεις ένα RUT500 router  

 με ασφάλεια. Σου συνιστούμε να τηρήσεις τις ακόλουθες συστάσεις ώστε να αποφύγεις 

τραυματισμούς ή ζημιά της συσκευής. 

  Πρέπει να γνωρίζεις τις απαιτήσεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσεις την συσκευή. 

 Για να αποφύγεις εγκαύματα και τραύματα λόγω τάσης, του προσωπικού που εργάζεται με αυτή 

την συσκευή, παρακαλώ ακολουθείστε τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφαλείας. 

  

Η συσκευή προορίζεται για παροχή από Πηγή Περιορισμένης Ισχύος (LPS) 

όπου η κατανάλωση ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15VA και τα επίπεδα 

ρεύματος της συσκευής με προστασία υπερέντασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

2A. 

 

Η υψηλότερη παροδική υπέρταση στην έξοδο (δευτερεύον κύκλωμα) του εν 

χρήσει τροφοδοτικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 71V. 

 

 

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με PC (πρώτης κλάσης ασφάλεια) ή με 

Notebook (δεύτερης κλάσης ασφάλεια). Συναφής εξοπλισμός: Το τροφοδοτικό 

(LPS) και το PC πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60950-

1. 

 

  

 Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 

 

 

 

Για να αποφύγεις μηχανικές ζημιές στη συσκευή συνίσταται να μεταφερθεί σε 

συσκευασία αντοχής. 

 

 

 Η προστασία στα πρωτεύοντα κυκλώματα του PC και του τροφοδοτικού έναντι στα 

βραχυκυκλώματα και στα σφάλματα γείωσης του PC πρέπει να παρέχονται ως μέρος της 

εγκατάστασης του κτιρίου. 

 

 

 

 

 

 



 Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε, κατά τη χρήση της, τα ενδεικτικά LEDs να είναι ορατά, γιατί 

ενημερώνουν σε μια λειτουργία δουλεύει και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 

Το επίπεδο σήματος της συσκευής εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Σε περίπτωση που 

η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί ανεπαρκώς, ανατρέξτε σε εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να 

επισκευάσει το επισκευάσει το προϊόν αυτό. Σας προτείνουμε να διαβιβαστεί σε ένα κέντρο επισκευής ή 

τον κατασκευαστή. Δεν υπάρχουν ανταλλάξιμα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής. 

 

 Σύνδεση συσκευής 

 
 

  



 Εισαγωγή 
Ευχαριστούμε για την αγορά του RUT500 3G Router! 

 

Το RUT500 είναι μέρος της σειράς RUT5xx των compact φορητών routers με υψηλή ταχύτητα ασύρματης 

και Ethernet σύνδεσης. 

Αυτό το router είναι ιδανικό για τους ανθρώπους που θα ήθελαν να μοιραστούν το διαδίκτυο τους εν 

κινήσει, καθώς δεν περιορίζεται από μία  δυσκίνητη καλωδιακή σύνδεση. Αλλά δεν ξεχνάμε: το router 

εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διανομή internet μέσω ενός ευρυζωνικού καλωδίου. Απλά συνδέστε το στη 

θύρα WAN, θέστε το router σε μια σωστή λειτουργία και είστε έτοιμοι να περιηγηθείτε. 

 

Προδιαγραφές: 

 

LAN και Wi-Fi: 

 Wireless AP (WAP), Router, Switch με 4 θύρες και Firewall στη μία συσκευή 

 Υψηλή επίδοση 320 MHZ CPU με 256 Mbits SDRAM 

 IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u πρότυπα 

 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 μέθοδοι κρυπτογράφησης 

 3xLAN 10/100Mbps υποδοχές Ethernet 

 1xWAN 10/100Mbps υποδοχές Ethernet 

 Υποστηρίζει Auto MDI/MDIX 

 Απομακρυσμένη/τοπική διαχείριση Web 

 1x5dBi ασύρματη κεραία 

 SSID αόρατη λειτουργία και έλεγχος πρόσβασης μέσω MAC διεύθυνσης 

 Καταγραφή του συστήματος για την καταγραφή της κατάστασης του router 

 Αυτόματη διαπραγμάτευση/χειροκίνητη λειτουργία για το IEEE 802.11b/g/n 

 Δυναμικό DNS 

 LAN έλεγχος πρόσβασης μέσω σύνδεσης Internet 

 Εικονικός server 

 Αυτόματη επιλογή ασύρματου καναλιού 

 OpenVPN 

 Backup WAN 

 IPsec 

 SMS και Ping επανεκκίνηση 

 Τοποθέτηση σε ράγα DIN (προαιρετικό) 

 Τροφοδοσία μέσω Ethernet (WAN και LAN) 



HSUPA/HSDPA/UMTS: 

 Power Class 3 (0.25 W, 24 dBm) για UMTS 

 UMTS λειτουργία: 384 kbps DL/384 kbps UL 

 HSUPA λειτουργία: 5.76 Mbps (Cat 6) ταχύτητα uplink 

 3dBi κεραία 

 Module specific frequencies και ταχύτητα downlink (έως 21 Mbps (Cat 14)) 

 

GSM/GPRS/EDGE: 

 850/900/1800/1900 MHz 

 Power Class 4 (2 W, 33 dBm) για GSM/GPRS 850/900 MΗz ζώνες 

 Power Class 1 (1 W, 30 dBm) για GSM/GPRS 1800/1900 MΗz ζώνες 

 Power Class Ε2 (0.5 W, 27 dBm) για EDGE 850/900 MΗz ζώνες 

 Power Class Ε2 (0.4 W, 26 dBm) για EDGE 1800/1900 MΗz ζώνες 

 GSM: 14.4 kbps DL/14/4 Kbps UL 

 Module specific GPRS DL/UL ταχύτητες (έως 107 kbps (class 33)) 

 Module specific EDGE DL/UL ταχύτητες (έως 296 kbps (class 33)) 

 

Ηλεκτρονικές, Μηχανικές & Περιβαλλοντικές: 

 Διαστάσεις (Υ x Π x B): 100mm x 85mm 36mm 

 Βάρος :210-260g 

 Τροφοδοσία: 100-240 VAC -> 9 VDC αντάπτορας τοίχου 

 Εύρος τιμών τάσης εισόδου: 7-30 VDC (8-18 για παλαιότερη αναθεώρηση*) 

 Κατανάλωση ενέργειας: <7W 

 Σύνδεση κεραίας: 2 x SMA για 3G (1 x SMΑ για άλλα μοντέλα), 1 x RP-SMA για WiFi 

 Ενδείξεις: 4 x Ethernet LEDs, 1 x LED τροφοδοσίας, 1 x 3G LED 

 Θερμοκρασία (λειτουργία): 0-50C 

 Θερμοκρασία (συντήρηση): -20-70C 

 Υγρασία (λειτουργία): 10%-90% μη-συμπύκνωση 

 Υγρασία (συντήρηση): 5%-95% μη-συμπύκνωση 

 

- Η νέα αναθεώρηση του hardware έχει αναγραμμένο στο αυτοκόλλητο της συσκευής 1-

30VDC ενώ η παλαιότερη 9V-1A 

  



Εφαρμογές 

 

  



Ρύθμιση του router 

 

Εγκατάσταση 

Μετά την αποσυσκευασία, ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται παρακάτω, προκειμένου να 

συνδέσετε σωστά τη συσκευή. Για την καλύτερη Wi-Fi απόδοση, να τεθεί η συσκευή σε ευδιάκριτο 

σημείο, εμπόδια όπως τοίχοι και πόρτες εμποδίζουν το σήμα. 

 

1. Συναρμολογείστε το router, συνδέοντας τις απαραίτητες κεραίες και εισάγοντας την κάρτα SIM. 

2. Για τη τροφοδοσία του router, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό που 

περιλαμβάνεται στην συσκευασία. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό τροφοδοτικό 

μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να ακυρώσει την εγγύηση για το προϊόν.) 

3. Εάν έχετε μια ενσύρματη ευρυζωνική σύνδεση, θα πρέπει επίσης να το συνδέσετε στη θύρα WAN  

του router. 

 

Πρόσοψη 

 

1 Πρίζα 

2, 3, 4 Θύρες LAN Ethernet 

5 Θύρα WAN Ethernet 

6 LED τροφοδοσίας 

7, 8, 9 LEDs LAN 

10 LED WAN 

  



Πίσω όψη 

 

1 Σύνδεση κύριας κεραίας GSM 

2 Σύνδεση κεραίας Wi-Fi 

3 Σύνδεση βοηθητικής κεραίας GSM (μη διαθέσιμο σε διαφορετικά μοντέλα) 

4 Πλήκτρο επαναφοράς 

5 LED GSM 

 

Κάρτα SIM 

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την κάρτα SIM που σας δόθηκε από τον Πάροχο 

Υπηρεσιών Internet (ISP). Ο σωστός προσανατολισμός της κάρτας SIM δείχνεται στην εικόνα. 

 

 

  



2. Συνδέστε τις κεραίες (βασική GSM και Wi-Fi). 

3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή στην μπροστινή πλευρά της συσκευής. Στη συνέχεια, 

συνδέστε το άλλο άκρο του μετασχηματιστή σε μια πρίζα ή το πολύπριζο. 

4. Συνδεθείτε στη συσκευή ασύρματα (SSID: Teltonika) ή χρησιμοποιήστε το καλώδιο Ethernet και 

συνδέστε το σε οποιαδήποτε θύρα Ethernet LAN. 

 

Σύνδεση 
Αφού έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση, όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα, είστε έτοιμοι να 

συνθεθείτε στο router σας και να αρχίσετε τις ρυθμίσεις. Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς να συνδεθείτε 

στα Windows 7. Στα Windows Vista: κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) -> Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) -

> Network and Sharing Centre (Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης) -> Manage network Connections 

(Διαχείριση συνδέσεων δικτύου) -> (Πηγαίνετε στο βήμα 4). Στα Windows XP: Κάντε κλικ στο Start 

(Έναρξη) -> Settings (Ρυθμίσεις) -> Network Connections (Συνδέσεις Δικτύου) -> (δείτε το βήμα 4) -> δε 

θα δείτε "Internet protocol version (Πρωτόκολλο Internet έκδοση) 4 (TCP/IPv4)", αλλά πρέπει να 

επιλέξετε "TCP / IP Settings (Ρυθμίσεις)" και να κάνετε κλικ στο Options (επιλογές) -> (Πηγαίνετε στο 

βήμα 6) 

 

Θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε την κάρτα δικτύου σας, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με το router. 

 

1. Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη)  

  



2. Πληκτρολογήστε «network 

connections (συνδέσεις δικτύου)», και 

περιμένετε να εμφανιστούν τα 

αποτελέσματα.  

 

 

 

 
3. Κάντε κλικ στο «View network connections (Προβολή συνδέσεων δικτύου)» 

 
4. Κάντε δεξί κλικ στην συσκευή ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται για να συνδεθείτε σε άλλα 

σημεία πρόσβασης (Είναι αυτό με το όνομα «Wireless Network Connection (Ασύρματη σύνδεση 

δικτύου) και διαθέτει μπάρα σήματος στο εικονίδιο της).  



5. Επιλέξτε Internet Protocol Version (Πρωτόκολλο Ιnternet Έκδοση) 4 (TCP/IPv4) και μετά κάντε 

κλικ στο Properties (Επιλογές).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Από προεπιλογή, ο δρομολογητής πρόκειται να έχει ενεργοποιημένο το DHCP, πράγμα που 

σημαίνει ότι αν επιλέξετε "Obtain 

an IP address automaticall 

(Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης 

IP)» και «Obtain DNS server 

address automatically (Αυτόματη 

απόδοση διεύθυνσης διακομιστή 

DNS), το router θα πρέπει να σας 

κατοχυρώσει μια διεύθυνση IP 

και θα είστε έτοιμοι να 

συνδεθείτε.  

  



7.  Αν επιλέξετε να ρυθμίσετε χειροκίνητα εδώ είναι αυτό που θα κάνετε: Αρχικά επιλέξτε μια 

διεύθυνση IP. Λόγω των εργοστασιακών ρυθμίσεων που το router σας έχει, μπορείτε να εισάγετε 

μόνο μια διεύθυνση IP σε μορφή 192.168.1.XXX, όπου XXX είναι ένας αριθμός της τάξεως των 2-

254 (τα 192.168.1.2, 192.168.1.254, 192.168. 1.155 και ούτω καθεξής ... ισχύουν. τα 192.168.1.0, 

192.168.1.1, 192.168.1.255, 192.168.1.699 και ούτω καθεξής ... δεν ισχύουν). Στη συνέχεια 

εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου: πρέπει να είναι "255.255.255.0". Στη συνέχεια εισάγετε την 

προεπιλεγμένη πύλη: Αυτή πρέπει να είναι "192.168.1.1". Τέλος, εισάγετε τη πρωτεύων και 

δευτερέυων IP του διακομιστή DNS. Μία εξ αυτών θα είναι αρκετή, αν και είναι καλό να έχουμε 

μια δευτερεύουσα, καθώς θα λειτουργήσει ως ένα αντίγραφο ασφαλείας, εάν η πρώτη θα πρέπει  

αποτύχει. O DNS μπορεί να είναι η IP του router σας (192.168.1.1), αλλά μπορεί επίσης να είναι 

κάποιος εξωτερικός διακομιστής DNS (πχ της Google προβλέπει τα εξής: 8.8.8.8). 

 
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Ασύρματου Δικτύου και επιλέξτε Connect/Disconnect 

(Σύνδεση/Αποσύνδεση). Θα εμφανιστεί μία λίστα με όλα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Επιλέξτε 

"Teltonika" και κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση).  

 

  



Έπειτα ανοίγουμε τον browser και εισάγουμε την IP του router στο πεδίο της διεύθυνσης. 

 
Πατήστε Enter. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα θα ανοίξει μια οθόνη εισόδου σαν αυτή: 

 
Εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό ο οποίος είναι “admin01” στο πεδίο “Password” και είτε κάντε 

κλικ είτε πατήστε το Enter. Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε στο router και να δείτε τη σελίδα με 

πληροφορίες για την κατάστασή του. 

 
Απ’ εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε σχεδόν οτιδήποτε στο router σας. 

 

Τρόποι Λειτουργίας 
Το router RUT500 υποστηρίζει διάφορους τρόπους λειτουργίας. Μπορεί να συνδεθεί με το διαδίκτυο 

(WAN) μέσω 3G, με καλώδιο Ethernet ή μέσω ενός ασύρματου δικτύου. Εάν συνδέεστε στο Internet 

μέσω ενός καλωδίου Ethernet του Wi-Fi, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της 

σύνδεσής σας με 3G για πρόσθετη σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από όταν συνδέεστε στο 

internet μέσω Wi-Fi, μπορείτε να διανείμετε το διαδίκτυο σας μέσω ενός καλωδίου Ethernet (3 θύρες) ή 

/ και ένα ασύρματο δίκτυο. Όταν συνδέεστε μέσω Wi-Fi, μπορείτε να έχετε Wi-Fi στο LAN σας. 

  



 
Σε επόμενες ενότητες θα εξηγηθεί, βήμα-βήμα, πώς να ρυθμίσετε το router σας για να λειτουργήσει σε 

μια επιθυμητή κατάσταση. 

 

Επιλογές Τροφοδοσίας 
Το RUT500 router μπορεί να τροφοδοτείται από πρίζα (1), ή μέσω θύρας Ethernet (ισχύει μόνο για το 

νέο hardware*). Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του δικτύου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε LAN 3 

(2) ή WAN (3) θύρα Ethernet για την τροφοδοσία της συσκευής. 

 
Μην συνδέετε τροφοδοτικά και στις δύο εισόδους ρεύματος ταυτόχρονα. 

Επίσης, μην χρησιμοποιείτε LAN3 και θύρα WAN για την τροφοδοσία του RUT500 ταυτόχρονα. 

 

Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη 5 της θύρας Ethernet για να παρέχει θετική τάση και συνδέστε τους 

ακροδέκτες 7 και 8 στη γείωση. Ακόμα κι αν μόνο ο ακροδέκτης 5 χρησιμοποιείται στο router για τη 

θετική τάση εισόδου, υπάρχει μια πιθανότητα να συνδεθείτε τροφοδοτικά που χρησιμοποιούν και τους 

δύο ακροδέκτες 4 και 5 για τη θετική τάση. Για να τροφοδοτήσετε το RUT500 χρησιμοποιώντας LAN3 

ή WAN θύρες Ethernet, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλοι οι βραχυκυκλωτήρες από τους 

ακροδέκτες J4.1, J4.2, J3.1, J3.2 (φαίνεται στην παρακάτω εικόνα), επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να 

καταστραφεί η τροφοδοσία! 

Για να ελέγξετε αν οι βραχυκυκλωτήρες ήταν τοποθετημένοι, θα πρέπει να αφαιρέσετε  την πρόσοψη. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν και η συσκευή 

μπορεί να τροφοδοτείται μέσω Ethernet θύρας δεν είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.3af-2003. Η 

τροφοδοσία του RUT500 από το IEEE 802.3af -2003 θα βλάψει τη συσκευή, καθώς δεν είναι 

βαθμονομημένο για τις ονομαστικές τάσεις εισόδου του PoE πρότυπου. 

 

Χρήση μπλοκ ακροδεκτών για την είσοδο τροφοδοσίας  
Αν έχετε αγοράσει RUT500 με υποδοχή pitch ακροδεκτών επαφής 3,5 mm για την είσοδο τροφοδοσίας 

αντί για τις παραδοσιακές 5.5x2.5mm πρίζα, στη συνέχεια υπάρχει μια εντολή για το πώς θα 

τροφοδοτηθεί το router.  

 

1. Χαλαρώστε τις βίδες στο πάνω μέρος του βύσματος, έτσι ώστε τα καλώδια να μπορούσουν να 

χωρέσουν μέσα στις τρύπες του βύσματος. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη.  

  
2. Αφαιρέστε τις άκρες των καλωδίων (λωρίδα μήκους 5-6mm), στη συνέχεια, τοποθετήστε τα θετικά 

και τα αρνητικά καλώδια στην πρίζα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Φροντίστε να 

χρησιμοποιήσετε την ίδια πολικότητα των καλωδίων, όπως στην εικόνα. Χρησιμοποιήστε το σύρμα 

με μέγεθος 14-18 AWG (1.02-1,63 χιλιοστά σε διάμετρο). 



 
3. Αφού εισήχθη το σύρμα, σφίξτε τις βίδες στο βύσμα 

 
4. Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή του router. 

 
5. Το άλλο άκρο του σύρματος πρέπει να συνδεθεί με την τροφοδοσία της επιλογής σας. 

Συνιστώμενη ισχύς του τροφοδοτικού: 

≥ 9W (για την τροφοδοσία μόνο RUT500) 

≥ 24W (για την τροφοδοσία RUT500 και 4  MVC300 καμερών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό) 

 

Σε ένα σύστημα RUT500+MVC30, η συνιστώμενη τάση τροφοδοσίας είναι ≥ 12V, ειδικά όταν οι 

κάμερες είναι μακριά από το RUT500 και συνδέονται με μακριά καλώδια RJ45 

  



Τροφοδοσία MVC300 καμερών  
Όλα οι θύρες ethernet του RUT500 έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ενέργεια για τις συνδεδεμένες 

MVC300 κάμερες με ακροδέκτες ethernet θυρών  4 και 5 (4 συνδέεται με τη γείωση, 5-θετική τάση). 

Για την παροχή ρεύματος για τη συνδεδεμένη MVC300 κάμερα(ες) από το RUT500, πρώτα θα πρέπει 

να αφαιρέσετε το μπροστινό και το πίσω πάνελ, έπειτα πάρτε το PCB έξω από το μεταλλικό περίβλημα. 

Τώρα τοποθετήστε ένα βραχυκυκλωτήρα στους ακροδέκτες επαφής που συνδέονται με την θύρα LAN 

όπου θα συνδέσετε τη κάμερα σας. Από προεπιλογή, έχουν αφαιρεθεί όλοι οι βραχυκυκλωτήρες.  

 

Θύρα 1 – τοποθετήστε βραχυκυλωτήρα στις επαφές J1. 

 

 
Θύρα 2 – τοποθετήστε βραχυκυλωτήρα στις επαφές J2. 

 

 
Θύρα 4 – τοποθετήστε βραχυκυλωτήρες στις επαφές J4.1 και J4.2. 

 

 



Αν όλα οι θύρες LAN του router είναι για να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσετε MVC300 κάμερες, 

τοποθετήστε και τους 6 βραχυκυκλωτήρες. 

 

  
  

Όταν ένας βραχυκυκλωτής έχει τοποθετηθεί, η σχετική θύρα LAN χρησιμοποιείται μόνο για 

να συνδέσετε MVC300 κάμερα. Μην συνδέσετε έναν υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη 

συσκευή, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την καταστροφή τους. 

Εάν θέλετε να συνδέσετε τον υπολογιστή, πρώτα βεβαιωθείτε ότι όλες οι βραχυκυκλωτήρες που 

συνδέονται σε αυτήν τη θύρα αφαιρούνται. 

 

Επεξήγηση Λειτουργίας 
Οι ακόλουθες ενότητες περιέχουν μια λεπτομερή εξήγηση της κάθε σελίδας, καρτέλας και υποκαρτέλας 

του περιβάλλοντος διαμόρφωσης με τη σειρά που εμφανίζονται στο router. 

 

Status (Κατάσταση) 
Το τμήμα κατάστασης περιέχει διάφορες πληροφορίες, όπως τις τρέχουσες IP διευθύνσεις των 

διαφόρων διεπαφών δικτύου, την κατάσταση της μνήμης του router,  την έκδοση firmware, τις DHCP 

καταχωρήσεις, συνδεδεμένους ασύρματους σταθμούς, γραφήματα που δείχνουν το φορτίο, την 

κυκλοφορία και πολλά άλλα. 

 

System Information (Πληροφορίες Συστήματος) 

Η καρτέλα Information System περιέχει δεδομένα που σχετίζεται με το λειτουργικό σύστημα του router. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System (Σύστημα) 

 Όνομα Πεδίου Τιμή Δείγματος Εξήγηση 

1. Router Name Teltonika Το όνομα του router (όνομα του συστήματος του router) 

2. Router Model Teltonika RUT500 Το μοντέλο του router. 

3. Firmware 

Version 

RUT5XX_T_00.00.436 Δείχνει την έκδοση του firmware που είναι φορτωμένο στο 

router. Νεότερες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες καθώς 

προστίθεται νέα χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήστε αυτό το 

πεδίο για να αποφασίσετε κατά πόσον θα πρέπει να έχετε μια 

αναβάθμιση του firmware ή όχι. 

4. Kernel 

Version 

3.2.15 Η έκδοση του πυρήνα του Linux που εκτελείται αυτή τη 

στιγμή για το router. 

5. Local Time Fri Jun 16:38:48 2012 Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα του συστήματος. Ενδέχεται να 

διαφέρει από τον υπολογιστή σας, επειδή το router 

συγχρονίζει την ώρα του με ένα διακομιστή NTP. 

6. Uptime 4h 29m 3s Δείχνει πόση ώρα έχει από την εκκίνηση του router. 

Επανεκκίνηση θα επαναφέρει το χρονόμετρο στο 0. 

7. Load Average 0.98, 0.57, 0.30 Δείχνει πόσο απασχολημένο είναι το router. Ας εξετάσουμε 

κάποια έξοδο του δείγματος: "2.43, 2.96, 3.41". Ο πρώτος 

αριθμός 2.43 σημαίνει ότι κατά τα τελευταία λεπτά υπήρξαν, 

κατά μέσο όρο, 2.43 διεργασίες που τρέχουν ή περιμένουν για 

έναν πόρο. Ο δεύτερος αριθμός δείχνει πως στα τελευταία 10 

λεπτά, κατά μέσο όρο, έχουν υπάρξει 2.96 διεργασίες που 

τρέχουν ή περιμένουν για έναν πόρο. Ο τελευταίος αριθμός 

δηλώνει το ίδιο για τα τελευταία 15 λεπτά. 

 

 



Memory (Μνήμη) 

 Όνομα Πεδίου Τιμή Δείγματος Εξήγηση 

1. Total Available 14416/29964 Δείχνει πόση μνήμη είναι διαθέσιμη για τη διατήρηση της 

λειτουργίας του router. 

2. Free 1476/29964 Η ποσότητα της μνήμης που είναι εντελώς ελεύθερη. Σε 

περίπτωση που αυτή γρήγορα μειώνετε ή πάει κοντά στο 0, θα 

αποτελεί ένδειξη ότι το router  δεν έχει διαθέσιμη μνήμη, το 

οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ατυχήματα και 

απρόσμενες επανεκκινήσεις. 

3. Cached 9868/29964 Το μέγεθος του χώρου μνήμης που χρησιμοποιείται στην 

αποθήκευση συχνά προσβάσιμων δεδομένων. 

4. Buffered 3072/29964 Το μέγεθος του χώρου μνήμης όπου τα δεδομένα 

αποθηκεύονται προσωρινά πριν από τη μετάβαση σε άλλη 

θέση. 

 

Network Information (Πληροφορίες Δικτύου) 

Αυτή η σελίδα είναι σαν τη σελίδα κατάστασης, που περιγράφηκε προηγουμένως, αν και αναφέρεται 

στα δεδομένα που σχετίζονται με το δίκτυο. 

 

3G 

Στατιστική για το 3G Modem και τη σύνδεση. 

 
 

 Όνομα Πεδίου Εξήγηση 

1. State Δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης 

2. IMEI Δείχνει τον IMEI αριθμό του 3G modem. 

3. Sim card state Δηλώνει εάν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί ή όχι. 

4. Singal strength Δηλώνει την ισχύ της σύνδεσης 

5. Operator Δηλώνει τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.  

6. Connection  type Δηλώνει τον τύπο της σύνδεσης. 

7. Bytes Received Πόσα bytes λαμβάνονται μέσω 3G 

8. Bytes Send Πόσα bytes αποστέλλονται μέσω 3G 

 

  



WAN 

Στατιστικά για τη σύνδεση WAN του router. 

 
 

 Όνομα Πεδίου Τιμή Δείγματος Εξήγηση 

1. Interface 3G Καθορίζει με ποιο μέσο ο δρομολογητής συνδέεται στο 

διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε ενσύρματα είτε μέσω 

3G είτε μέσω Wi-Fi. 

2. Type DHCP Καθορίζει τον τύπο της σύνδεσης. Μπορεί να είναι είτε 

στατική, είτε DHCP είτε PPPoE. 

3. IPv4 address 10.12.104.103 Η διεύθυνση IP που το router χρησιμοποιεί για να 

συνδεθεί στο διαδίκτυο. 

4. Netmask 255.255.255.240 Δείχνει την μάσκα υποδικτύου. 

5. Gateway 10.12.104.97 Δείχνει την προεπιλεγμένη πύλη, μια διεύθυνση, όπου η 

κυκλοφορία που προορίζεται για το διαδίκτυο 

δρομολογείται σε αυτή. 

6. DNS# 8.8.8.8 Όνομα τομέα του διακομιστή(ές). 

7. Expires 1h 57m 25s Το χρονικό διάστημα πριν οι DHCP καταχωρήσεις του 

router λήξουν 

8. Connected 0h 2m 2s Πόσο χρόνο η σύνδεση έχει διατηρηθεί με επιτυχία 

 

LAN 

 
 

 Όνομα Πεδίου Τιμή Δείγματος Εξήγηση 

1. IPv4 address 192.168.1.161 Η διεύθυνση που το router χρησιμοποιεί στο δίκτυο LAN. 

2. Netmask 255.255.255.0 Δείχνει την μάσκα υποδικτύου. 

3. Connected 0h 6m 14s Πόσο χρόνο η σύνδεση LAN έχει διατηρηθεί με επιτυχία 

 



Wireless (Ασύρματα) 

Ασύρματα μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους, AP ή Client. AP είναι όταν η ασύρματη λειτουργία 

χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης που άλλες συσκευές μπορούν να 

συνδεθούν. Client είναι όταν η ασύρματη λειτουργία χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με ένα σημείο 

πρόσβασης μέσω WAN. 

 

Client (Πελάτης)   

 

 

 

 

 

 

 

 Όνομα Πεδίου Τιμή Δείγματος Εξήγηση 

1. SSID Teltonika_rnd_division_ap Το SSID που το AP, στο οποίο το router είναι 

συνδεδεμένο, χρησιμοποιεί. 

2. Mode Client Λειτουργία σύνδεσης - Client δηλώνει ότι ο 

δρομολογητής είναι ένας πελάτης σε κάποιο τοπικό AP. 

3. Channel 6 (2.44 GHz) Το κανάλι που το AP, στο οποίο το router είναι 

συνδεδεμένο, χρησιμοποιεί. Το ασύρματό σας δίκτυο  

εργάζεται σε αυτό το κανάλι, προκειμένου να 

διατηρηθεί η σύνδεση. 

4. BSSID C8:3A:53:02:FC:B0 Η MAC διεύθυνση του σημείου πρόσβασης. 

5. Encryption WPA2 PSK (CCMP) Το AP, στο οποίο το router είναι συνδεδεμένο, 

υπαγορεύει τον τύπο κρυπτογράφησης. 

6. Bit rate 65.0 Mbit/s Η μέγιστη δυνατή απόδοση που το router μπορεί να 

χειριστεί. Λάβετε υπόψη ότι η τιμή αυτή είναι 

σωρευτική - Το bitrate θα μοιραστεί μεταξύ του router 

και άλλων συσκευών που συνδέονται στο τοπικό AP. 

7. Country LT Ο κωδικός χώρας 

 

AP 

   



 Όνομα Πεδίου Τιμή Δείγματος Εξήγηση 

1. Signal Quality 100% Η ποιότητα μεταξύ του router και κάποιας άλλης συσκευής 

που συνδέεται στο router. Θα δείξει 0%, αν δεν υπάρχουν 

συσκευές που προσπαθούν να συνδεθούν ή να διατηρούν επί 

του παρόντος μια σύνδεση. 

2. SSID Teltonika_demo Το SSID που μεταδίδεται. Άλλες συσκευές θα το δουν και 

θα είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν για να συνδεθούν 

στο ασύρματο δίκτυό σας. 

3. Mode Master Λειτουργία σύνδεσης - Master υποδεικνύει ότι το router 

είναι ένα σημείο πρόσβασης. 

4. Channel 6 (2.44 GHz) Το κανάλι που χρησιμοποιείται για να εκπέμπει το SSID και 

να δημιουργήσει νέες συνδέσεις με συσκευές. 

5. BSSID 00:0C:43:30:50:38 Η MAC διεύθυνση του ασύρματου δικτύου σας. 

6. Encryption WPA2 PSK (CCMP) Ο τύπος κρυπτογράφησης που ο δρομολογητής θα 

χρησιμοποιεί για τον έλεγχο ταυτότητας, τη δημιουργία και 

διατήρηση μιας σύνδεσης 

7. Bit Rate 1.0 Mbit/s Ο ρυθμός μετάδοσης που θα μοιράζεται μεταξύ όλων των 

συσκευών που συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο του router. 

8. Country LT Ο κωδικός χώρας 

 

Συμπληρωματική σημείωση: MBit s δείχνει τα bits κι όχι τα bytes. Για να πάρετε την απόδοση σε bytes 

διαίρεσε την τιμή με το 8, π.χ. για 54MBits/s θα είναι 6.75MB/s. 

 

Associated Stations 

Εξάγει μια λίστα όλων των συσκευών και MAC διευθύνσεις τους, τα οποία διατηρούν μια σύνδεση με 

το router σας αυτή τη στιγμή. 

Αυτό μπορεί να είναι είτε τα στοιχεία του σημείου πρόσβασης που το router συνδέεται στην λειτουργία 

client ή μια λίστα όλων των συσκευών που έχουν σύνδεση με το router σε λειτουργία AP: 

 

 

 

 

 

 

DHCP Leases  

Αν έχετε ενεργοποιήσει ένα διακομιστή DHCP αυτό το πεδίο θα δείξει πόσες συσκευές έχουν λάβει μια 

διεύθυνση IP και ποιες είναι αυτές οι διευθύνσεις IP. 

 

 
Η παραπάνω εικόνα δείχνει μια καταχώρηση DHCP για ένα τηλέφωνο Android που είναι συνδεδεμένο 

με το Access Point του router. 



Backup WAN 

Όταν ενεργοποιηθεί αυτό το πεδίο θα αναφέρει την υγεία της πρωτεύουσας σύνδεσή σας. 

 

IN USE Δηλώνει ότι η σύνδεση χρησιμοποιείται για την κύρια κυκλοφορία 

READY Δηλώνει ότι η σύνδεση είναι έτοιμη να αναλάβει την κυκλοφορία του δικτύου, 

εφόσον ο άλλος σύνδεσμος αποτύχει. 

NOT READY Δηλώνει ότι δεν υπάρχει σύνδεση. 

 

 
Περισσότερο γι αυτό θα δείτε στην ενότητα backup WAN. 

 

Routes  

 

ARP 

Δείχνει τονενεργό πίνακα ARP του router. Ένας πίνακας ARP περιέχει πρόσφατα προσωρινά 

αποθηκευμένες διευθύνσεις MAC από κάθε άμεση συσκευή που επικοινωνεί με το router.  

 

Active IPv4-Routes  

Εμφανίζει τον πίνακα δρομολόγησης του router. Ο πίνακας δρομολόγησης υποδεικνύει που ένα πακέτο 

TCP / IP, με μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, θα πρέπει να κατευθύνονται. 

Realtime Graphs (Γραφήματα σε πραγματικό χρόνο) 

Τα γραφήματα σε πραγματικό χρόνο δείχνουν το πώς οι διάφορες στατιστικές μεταβολές στοιχείων 

μεταβάλλονται την πάροδο του χρόνου. 

 



Load 

 

 

Αυτό το 

τριπλό 

γράφημα 

απεικονίζει 

μέσο φορτίο 

του 

συστήματος 

κατά τη 

διάρκεια ~ 3 

λεπτών. Κάθε 

νέα μέτρηση 

λαμβάνεται κάθε 3 δευτερόλεπτα. Η γραφική παράσταση αποτελείται από τρία γραφήματα 

κωδικοποιημένα με χρώματα, που το κάθε ένα αντιστοιχεί στο μέσο φορτίο του συστήματος στα 1 

(κόκκινο), 5 (πορτοκαλί) και 15 (κίτρινο) τελευταία λεπτά. Η σελίδα εμφανίζει επίσης φορτία αιχμής 

πάνω από 1, 5 και 15 λεπτά. 

 

Traffic 

 

Bridge 

Συγκεντρωτικό 

γράφημα, το οποίο 

περιλαμβάνει 

ενσύρματο Ethernet 

LAN και το 

ασύρματο δίκτυο. 

  



LAN+WAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δείχνει πόση κίνηση έχει περάσει μέσω του Ethernet LAN δικτύου σας. 

 

WAN(x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δείχνει πόση κίνηση έχει περάσει μέσω της ενεργής WAN σύνδεσης. 



Wi-Fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Δείχνει πόση κίνηση έχει ληφθεί κι αποσταλεί μέσω του ασύρματου δικτύου. 

 

Wireless 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το γράφημα δείχνει πως η ισχύς του σήματος και το ποσό του θορύβου μεταβάλλονται με την  

πάροδο του χρόνου. 

 



Αυτό το γράφημα δείχνει πως το ποσοστό του ασύρματου δικτύου μεταβάλλεται με την πάροδο του 

χρόνου. 

 

Connections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το γράφημα δείχνει ένα συνοπτικό ιστορικό του ποσού των συνδέσεων που το router έχει 

διατηρήσει. 

Το μπλε γράφημα δείχνει συνδέσεις UDP, TCP  το πράσινο και κόκκινο άλλους τύπους (ICMP, κ.λπ.). 

Άλλες τιμές δείχνουν τη μέση και μέγιστη τιμή της σύνδεσης κάθε αντίστοιχου γραφήματος για πάνω 

από 3 λεπτά. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ίδια σελίδα μπορείτε να αναλύσετε επίσης ένα λεπτομερή κατάλογο όλων των ενεργών συνδέσεων 

που το router διατηρεί. Κάθε εγγραφή αποτελείται από ένα είδος δικτύου ("IPV4"), το πρωτόκολλο 

(TCP, UDP, ICMP),τη διεύθυνση πηγής (μια διεύθυνση IPv4 + θύρα πηγής), τη διεύθυνση προορισμού 

(διεύθυνση IPv4 + θύρα προορισμού) και το μέγεθος της κίνησης που έχει περάσει από τη 

συγκεκριμένη σύνδεση: το μέγεθος σε Bytes και το ποσό των πακέτων. 

 

Network (Δίκτυο) 

 

3G 

Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε τις ειδικές ρυθμίσεις του 3G που χρησιμοποιούνται κατά τη σύνδεση 

σας σε τοπικό δίκτυο 3G. 

 

 
Εναλλακτικό μοντέλο: 



 

Η διαμόρφωση είναι απλή και άμεση. Εδώ θα εξηγηθούν όλα τα πεδία: 

 Όνομα Πεδίου Πιθανές τιμές Εξήγηση 

1. APN “bangapro” Access Point Name (Όνομα Σημείου Πρόσβασης, APN) είναι ένα 

ρυθμιζόμενο αναγνωριστικό δικτύου που χρησιμοποιείται από μια 

κινητή συσκευή κατά τη σύνδεση σε έναν φορέα GSM. 

2. PIN Number “5555” ή κάθε 

αριθμό μεταξύ 

0000 και 9999 

Personal Identification Number (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης) 

είναι ένας μυστικός αριθμητικός κωδικός που μοιράζεται μεταξύ ενός 

χρήστη και ενός συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

έλεγχο ταυτότητας του χρήστη στο σύστημα. 

3. 3G authentication 

method 

CHAP, PAP ή 

more 

Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας, που ο φορέας σας χρησιμοποιεί για τον 

έλεγχο ταυτότητας νέων συνδέσεων. (Αυτή η επιλογή δεν είναι 

διαθέσιμη στο εναλλακτικό μοντέλο) 

4. Username “user” Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιήσετε για να 

συνδεθείτε με τον φορέα του δικτύου σας. Αυτά τα πεδία γίνονται 

διαθέσιμα όταν επιλέγετε μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας (δηλαδή η 

μέθοδος ελέγχου ταυτότητας δεν είναι "none"). Τα πεδία αυτά είναι 

πάντα ενεργοποιημένη στον εναλλακτικό μοντέλο. 

5. Password “passwd” 

6. Preferred network GSM, UMTS ή 

auto. 

Εναλλακτικό 

μοντέλο: 2G, 3G 

ή more 

Προτίμησή του δικτύου σας. Εάν το τοπικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

σας υποστηρίζει και GSM (2G) και UMTS (3G), μπορείτε να 

καθορίσετε σε ποια δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε. Π.χ.: αν επιλέξετε 

GSM (2G), ο δρομολογητής θα συνδεθεί σε ένα δίκτυο GSM (2G) 

δίκτυο, εφ 'όσον είναι δυνατόν, ειδάλλως θα συνδεθεί με ένα UMTS 

(3G) δικτύου. Εάν επιλέξετε την αυτόματη ρύθμιση, τότε ο 

δρομολογητής θα συνδεθεί με το δίκτυο που παρέχει καλύτερη 

συνδεσιμότητα. 

  



Προειδοποίηση: Εάν ένας μη έγκυρος αριθμός PIN εισαχθεί (δηλαδή το εισηγμένο ΡΙΝ δεν ταιριάζει με 

αυτό που χρησιμοποιείται για την προστασία της κάρτας SIM), η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί. Για την 

αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων εξελίξεων συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μία απροστάτευτη SIM. Αν 

συμβεί να τοποθετήσετε μία προστατευμένη SIM και ο αριθμός PIN είναι λάθος, η κάρτα σας δεν θα 

μπλοκαριστεί αμέσως, αλλά μετά από δυο επανεκκινήσεις ή με την αποθήκευση των ρυθμίσεων. 

 

Wan 

H WAN διαμόρφωση είναι, αναμφισβήτητα, η ουσία της διαμόρφωσης του router, που καθορίζει το 

πώς ο δρομολογητής θα συνδεθεί με το διαδίκτυο. Εδώ φαίνεται η σελίδα και τι σημαίνει κάθε πεδίο. 

 

Operation Mode (Τρόπος Λειτουργίας) 

 
 

Πρώτα απ 'όλα ένας τρόπος σύνδεσης πρέπει να οριστεί. Διαθέσιμες επιλογές: 

 Τύπος Περιγραφή 

1. Wired Ένα καλώδιο Ethernet συνδέεται στη θύρα WAN του δρομολογητή. 

2. Wifi To router θα είναι σε θέση να συνδεθεί σε ένα τοπικό σημείο ασύρματης 

πρόσβασης και να συνδεθεί στο Internet μέσω αυτού. 

3. 3G Το router θα συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση 3G 

 

Common configuration 

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις TCP/IP ρυθμίσεις σας για το WAN δίκτυο. 

 
Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του static,  DHCP ή PPPoE πρωτόκολλου επιλέγοντας το 

πρωτόκολλο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια πατώντας το ‘Switch Protocol’. 

 

  



General  

Αυτή η περιοχή αναφέρεται σε συγκεκριμένες επιλογές του πρωτοκόλλου. 

 

Static: 

 
Αυτή είναι η διαμόρφωση για την επιλογή του στατικού πρωτόκολλου. 

 Όνομα Πεδίου Παράδειγμα Εξήγηση 

1. IPv4 address 192.168.99.162 Η διεύθυνση του router σας στο WAN δίκτυο. 

2. IPv4 netmask 255.255.255.0 Μία μάσκα που χρησιμοποιείται για να καθορίσει το πόσο 

‘μεγάλο’ είναι το WAN δίκτυο. 

3. IPv4 gateway 192.168.99.254 Διεύθυνση όπου το router θα στείλει όλη την εξερχόμενη κίνηση 

4. IPv4 broadcast 192.168.99.255 Διεύθυνση Broadcast (δημιουργείται αυτόματα αν δεν έχει 

οριστεί). Είναι καλύτερα να το αφήσετε κενό αν δεν ξέρετε τι 

κάνετε. 

5. custom DNS 

servers 

8.8.8.8    8.8.6.6 Συνήθως η πύλη έχει κάποιους προκαθορισμένους διακομιστές 

DNS. Ως εκ τούτου το router, όταν χρειάζεται να επιλύσει ένα 

όνομα ("www.google.com", "www.cnn.com», κλπ ...) σε μια 

διεύθυνση IP, θα διαβιβάζει όλα τα αιτήματα DNS στην πύλη. Με 

την είσοδο custom διακομιστών DNS το router θα φροντίσει για 

την ανάλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών. Μπορείτε να 

εισάγετε πολλούς διακομιστές DNS για την παροχή ασφάλειας σε 

περίπτωση που ο ένας από τους server αποτύχει. 

 

DHCP: 

 
 



Όταν επιλέγετε το πρωτόκολλο DHCP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως είναι, επειδή στα 

περισσότερα δίκτυα δεν θα απαιτείται καμία επιπλέον προηγμένη ρυθμίση. 

 

PPPoE. Αυτό το πρωτόκολλο κυρίως χρησιμοποιείται για παρόχους DSL: 

 
Αυτές είναι οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης για το πρωτόκολλο PPPoE. 

 Όνομα πεδίου Παράδειγμα Εξήγηση 

1. PAP/CHAP username test Το όνομα χρήστη και ο κωδικός που θα χρησιμοποιήσετε 

για να συνδεθείτε στο δίκτυο του φορέας σας. 2. PAP/CHAP password your_password 

3. Access Concentrator isp Καθορίζει το όνομα του συγκεντρωτή πρόσβασης. Αφήστε 

το κενό για να εντοπιστεί αυτόματα 

4. Service Name isp Καθορίζει το όνομα τις υπηρεσίας. Αφήστε το κενό για να 

εντοπιστεί αυτόματα 

 

Advanced 

Αυτές είναι οι προηγμένες ρυθμίσεις για κάθε ένα από τα πρωτόκολλα. Εάν είστε αβέβαιοι για το πώς 

αλλάζουν τα χαρακτηριστικά συνιστάται να τα αφήσετε σε έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία: 

 

Static: 

  



 Όνομα πεδίου Τιμή δείγματος Εξήγηση 

1. Bring up on boot On Καθορίζει αν το περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να 

διαμορφωθεί και να μεγαλώσει όταν το router εκκινήσει. 

Η απενεργοποίηση θα καταστήσει τη σύνδεση WAN μη 

λειτουργική. 

2. Disable NAT On/Off Εναλλάσσει το NAT σε on και off. 

3. Override MAC 

address 

00:0C:43:30:50:38 Παράκαμψη διεύθυνσης MAC του WAN interface. Αν ο 

ISP σας δίνει μια στατική διεύθυνση IP μπορεί να 

συνδεθεί επίσης με τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή 

σας (δηλαδή η IP θα λειτουργήσει μόνο με τον 

υπολογιστή σας). Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να εισάγετε 

τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας και να 

‘ξεγελάσετε’ την ότι επικοινωνεί με τον υπολογιστή σας. 

4. Override MTU 1500 Maximum  transmission unit (Μέγιστη Μονάδα 

Μετάδοσης) - καθορίζει το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος 

του πακέτου δεδομένων. 

5. Use gateway 

metric 

0 Η WAN ρύθμιση από προεπιλογή δημιουργεί ένα πίνακα 

δρομολόγησης εισόδου. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να 

αλλάξετε την μετρική σε αυτή την καταχώρηση. 

 

DHCP: 

 
  



PPPoE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP Aliases 

Tα ΙP Aliases (ψευδώνυμα) είναι ένας τρόπος για τον καθορισμό ή την επίτευξη ενός δευτερεύοντος 

δικτύου που λειτουργεί στον ίδιο χώρο με το κανονικό δίκτυο. 

 
Όπως μπορείτε να δείτε, η διαμόρφωση είναι πολύ παρόμοια με το στατικό πρωτόκολλο. Μόνο στο 

παράδειγμα το 55
ο
  υποδίκτυο ορίζεται. Τώρα, αν κάποια συσκευή έχει μια IP στο υποδίκτυο 55 

(192.168.55.xxx) και η μετρική πύλη του υποδικτύου είναι «ανώτερη» και η συσκευή προσπαθεί να 

επικοινωνήσει με το Internet, θα αναδρομολόγησει κίνηση όχι στην πύλη που ορίζεται στο ‘common 

configurations’, αλλά μέσα από αυτό που καθορίζεται στ ‘IP leases’. 

  



 
Μπορείτε επίσης να ορίσετε προαιρετικά μια διεύθυνση εκπομπής και ένα προσαρμοσμένο διακομιστή 

DNS. 

 

Πώς μπορώ να ρυθμίσω το Wifi WAN; 

Πρώτα θα πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία (mode) σε Wi-Fi. Γίνεται με την επιλογή Wi-Fi από τη 

λίστα και περιμένετε τη σελίδα για να φορτώσει εκ νέου γρήγορα. 

Τώρα έχετε μια επιλογή των πρωτοκόλλων που  είναι διαθέσιμα για εσάς. Ανάλογα με το σημείο 

πρόσβασης που σκοπεύετε να συνδεθείτε για να τρέχει ένας εξυπηρετητής DHCP ή όχι, θα πρέπει να 

επιλέξετε DHCP ή static (το AP τρέχει ένα διακομιστή DHCP – DHCP, δεεν τρέχει - Static). Όταν 

έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου σας πατήστε Save και περιμένετε μέχρι να 

εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.  

Στη συνέχεια, πηγαίνετε: Network -> Wireless και περιμένετε μέχρι να φορτώσει. Θα δείτε μια λίστα 

των διαθέσιμων, τοπικών σημείων πρόσβασης. Επιλέξτε ένα και κάντε κλικ στην επιλογή Join Network. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί εισάγετε το μυστικό κλειδί κρυπτογράφησης και κάντε κλικ στο Submit. 

Τώρα θα πρέπει να μεταφερθείτε στην σελίδα Wireless Station. Κάντε κλικ στο κουμπί Save και 

περιμένετε μέχρι να εφαρμοστούν όλες οι ρυθμίσεις. 

Οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί και θα πρέπει τώρα να είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

 

LAN 

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε το δίκτυο LAN, όπου όλες οι συσκευές και οι 

υπολογιστές συνδέετε με το router θα διαμείνουν. 



 
Οι ενότητες ‘common configuration’ και ‘IP aliasing’ είναι ίδιες με αυτές που βρέθηκαν στο WAN, έτσι 

για εξήγηση δείτε εκεί. 

 

DHCP Server 

Ο διακομιστής DHCP είναι η υπηρεσία του router που μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα τις ρυθμίσεις 

TCP/IP για κάθε συσκευή που ζητά μια τέτοια υπηρεσία. Εάν συνδέσετε μια συσκευή που έχει 

ρυθμιστεί για να αποκτήσει διεύθυνση IP αυτόματα ο DHCP server θα καταχωρήσει μια διεύθυνση και 

η συσκευή θα είναι σε θέση να επικοινωνεί πλήρως με το router. 

 

 
  



 Όνομα Πεδίου Τιμή δείγματος Εξήγηση 

1. Disable Checked/ 

Unchecked 

Ελέγχος για την απενεργοποίηση (DISABLE) του DHCP server. 

2. Start 100 Η αρχική διεύθυνση της σειράς που ο διακομιστής DHCP μπορεί να 

χρησιμοποιήσει για να δώσει έξω σε συσκευές. Π.χ.: εάν η IP του LAN είναι 

192.168.2.1 και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.255.0 αυτό σημαίνει ότι 

στο δίκτυό σας μια έγκυρη διεύθυνση IP πρέπει να είναι της τάξης του 

[192.168.2.1 - 192.168.2.254] (192.168.2.0 και 192.168 .2.255 είναι ειδικά 

διαθέσιμες διευθύνσεις). Εάν η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί σε 100, στη 

συνέχεια ο DHCP server θα είναι σε θέση να καταχωρεί διευθύνσεις 

ξεκινώντας από τη 192.168.2.100 

3. Limit 150 Πόσες διευθύνσεις παίρνει ο διακομιστής DHCP για να καταχωρήσει. 

Συνεχίζοντας το παραπάνω παράδειγμα: εάν η διεύθυνση εκκίνησης είναι 

192.168.2.100 τότε η τελική διεύθυνση θα είναι 192.168.2.254 (100 + 150 - 

1 = 254). 

4. Lease time 12h Πόση ώρα μπορεί μία καταχωρημένη IP να θεωρηθεί έγκυρη. Μια 

διεύθυνση IP μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα θα λήξει και η 

συσκευή που θα έχει καταχωρηθεί, θα πρέπει να ζητήσετε για ένα νέο. 

 

Advanced settings (Προχωρημένες ρυθμίσεις) 

Μπορείτε επίσης να ορίσετε κάποιες προηγμένες επιλογές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο 

DHCP server θα λειτουργεί στο τοπικό σας δίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όνομα πεδίου Τιμή δείγματος Εξήγηση 

1. Dynamic 

DHCP 

Checked/Unchecked Δυναμική κατανομή διευθύνσεων πελατών. Αν οριστεί σε 0, μόνο 

οι πελάτες που υπάρχουν στα αρχεία ‘ethers’ θα  εξυπηρετούνται. 

2. Force Checked/Unchecked Κάνει το DHCP να εξυπηρετεί, ακόμη και αν ένας άλλος 

διακομιστής DHCP ανιχνεύεται στο ίδιο τμήμα του δικτύου. 

3. IPv4 netmask 255.255.255.0 Μπορείτε να παρακάμψετε τη μάσκα LAN εδώ για να κάνετε τον 

DHCP server να νομίζει ότι εξυπηρετεί ένα μεγαλύτερο ή 

μικρότερο δίκτυο από ό τι είναι στην πραγματικότητα. 

4. DHCP-Options 6,192.168.2.1,192.168.2.2 

26,1470 

option:mtu, 1470 

 

Πρόσθετες επιλογές για αυτόν τον διακομιστή DHCP. Για 

παράδειγμα, με το '26, 1470 ' ή την ' επιλογή: MTU, 1470’, 

μπορείτε να ορίσετε μια MTU ανά DHCP. Ο πελάτης σας πρέπει 

να δέχεται MTU μέσω DHCP για να δουλέψει αυτό. 

 



Wireless 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να διαμορφώσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις σας. Ανάλογα με το αν η WAN 

λειτουργία έχει οριστεί σε Wi-Fi ή όχι, η σελίδα θα εμφανίσει είτε τις επιλογές για τη διαμόρφωση ενός 

Access Point ή επιλογές για τη διαμόρφωση μιας σύνδεσης σε κάποιο τοπικό σημείο πρόσβασης. 

 

Access Point: 

Εδώ μπορείτε να δείτε την επισκόπηση των ασύρματων ρυθμίσεων. Χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες - 

device και interface. Το ένα αναφέρεται στη ρύθμιση παραμέτρων υλικού και το άλλο λογισμικού. 

 

Device (Συσκευή) 

 

Γενικά 

 
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τη διαθεσιμότητα του ασύρματου δικτύου  και τη φυσική συχνότητα του 

καναλιού. 

Σημαντική σημείωση: Όπως φαίνεται και στην εικόνα θα πρέπει πάντα να αποθηκεύετε πριν την 

εναλλαγή του δικτύου σε on και off. 



Advanced 

 
Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε πιο προηγμένες παραμέτρους: 

 Όνομα πεδίου Τιμή δείγματος Εξήγηση 

1. Mode Auto, b, g, g+n Οι διαφορετικές λειτουργίες παρέχουν διαφορετική απόδοση 

και επιλογές ασφάλειας. 

2. Country Code Κάθε κωδικός χώρας 

κατά ISO/IEC 3166  

Επιλέγοντας αυτό θα βοηθήσει το ασύρματο να ρυθμίσει τις 

εσωτερικές παραμέτρους του για να ανταποκριθεί σους 

ασύρματους κανονισμούς της χώρας σας. 

3. Distance 

Optimization 

100 Απόσταση από το πιο απομακρυσμένο μέλος του δικτύου σε 

μέτρα. 

4. Frag. 

Threshold 

2346 Το μικρότερο μέγεθος πακέτου που μπορεί να είναι 

κατακερματισμένο και να διαβιβάζονται με πολλαπλά 

πλαίσια. Σε περιοχές όπου οι παρεμβολές είναι ένα 

πρόβλημα, θέτοντας ένα κατώτερο όριο πακέτου μπορεί να 

βοηθήσει α γνα μειώσει την πιθανότητα αποτυχημένων 

μεταβιβάσεων πακέτων, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα. 

5. RTS/CTS 

Threshold 

2346 Request to send (RTS) Threshold. Μπορεί να βοηθήσει στην 

επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν όταν διάφορα 

σημεία πρόσβασης βρίσκονται στην ίδια περιοχή. 

 

Interface 

 

General 

 
  



ESSID - H συμβολοσειρά αναγνώρισης του ασύρματου δικτύου σας. Αυτό είναι το όνομα του Wi-Fi 

δικτύου σας. Όταν υπολογιστές ή συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi σαρώσουν την περιοχή για δίκτυα 

Wi-Fi θα δουν το δίκτυό σας με αυτό το όνομα. 

 

Hide ESSID - θα καταστήσει το SSID κρυμμένο από άλλες συσκευές που προσπαθούν να σαρώσουν 

την περιοχή. 

 

Security (Ασφάλεια) 

 
Encryption - Υπάρχουν πολλοί τρόποι κρυπτογράφησης, αλλά οι δύο κατηγορίες θα επισημανθούν. 

 

WEP 

 
Εισάγετε τα κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν ως συνθηματική φράση για σύνδεση υπολογιστών και στη 

συνέχεια, καθορίστε ποιο κλειδί θα πρέπει να προτιμάται περισσότερο από τα υπόλοιπα. Αρκεί να 

εισάγετε ένα κλειδί και στη συνέχεια να το καθορίσετε ως προτιμώμενο. Το μήκος είναι σημαντικό, 

καθώς: 10 ή 26 χαρακτήρες σε μήκος λειτουργία Hex 5 ή 13 σε ASCII mode. Ένα hex κλειδί μπορεί να 

περιέχει μόνο αριθμούς '0 –‘9’ »και και γράμμα από το ‘a’ μέχρι το ‘f’. 

 

WPA 

 
  



Αρχικά επιλέξτε μια μέθοδο κρυπτογράφησης: TKIP, CCMP, TKIP και CCMP, auto. Σημείωση: 

Ορισμένες από τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας δεν θα υποστηρίξει TKIP (και TKIP και CCMP) 

κρυπτογράφηση. Αφού έχετε επιλέξει τη μέθοδο κρυπτογράφησης, θα πρέπει να εισάγετε τη 

συνθηματική φράση σας, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. 

 

MAC-filter 

 
Filter - μπορείτε να ορίσετε έναν κανόνα για το τι πρέπει να κάνει με τον κατάλογο MAC που έχετε 

ορίσει. Μπορείτε να επιτρέπετε είτε μόνο τις εισηγμένες MAC, ή να τις επιτρέπετε όλες, αλλά να 

απαγορεύετε μόνο τις εισηγμένες.. 

 

Client 

Η λειτουργία Client είναι σχεδόν ταυτόσημη με το AP, εκτός από το γεγονός ότι οι περισσότερες 

επιλογές υπαγορεύονται από το ασύρματο σημείο πρόσβασης που το router συνδέεται. Η αλλαγή τους 

μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της σύνδεσης με ένα AP. 

Εκτός από τις βασικές επιλογές, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Scan για να επανεξετάσετε τη 

γύρω περιοχή και να προσπαθήσει να συνδεθεί με ένα νέο ασύρματο σημείο πρόσβασης. 

 

Backup WAN 

Backup WAN είναι η λειτουργία που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της 

ενσύρματης ή 

ασύρματης σύνδεσης 

σας σε περίπτωση που 

καταρρεύσει. Κατά την 

τρέχουσα χρονική 

στιγμή, μπορείτε να 

δημιουργήσετε 

αντίγραφα ασφαλείας 

μόνο ενσύρματα/Wi-Fi 

με 3G. 

  



Η πλειοψηφία των επιλογών αποτελείται από το χρονοδιάγραμμα και άλλες σημαντικές παραμέτρους 

που βοηθούν να καθορίσουν την υγεία της πρωτεύουσας σύνδεσής σας. Οι τακτικοί έλεγχοι υγιούς 

κατάστασης πραγματοποιούνται συνεχώς με τη μορφή πακέτων ICMP (των PING) στην πρωτεύουσα 

σύνδεσή σας. Όταν η κατάσταση σύνδεσης αρχίζει να αλλάζει (READY-> NOT READY και 

αντίστροφα) ένα απαραίτητο ποσό όσων απέτυχαν ή πέρασαν τους ελέγχους για την υγεία θα πρέπει να 

επιτευχθεί πριν η κατάσταση αλλάξει εντελώς.  

 

 Όνομα Πεδίου Τιμή Δείγματος  

1. Health Monitor 

Interval 

Dsb/5/10/20/30/

60/120 Seconds 

Το διάστημα στο οποίο εκτελούνται έλεγχοι υγείας 

2. Health Monitor 

ICMP HOST 

Dsb/DNS/WAN 

GW/Custom 

Πού να γίνει PING για έναν έλεγχο υγείας. Δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει κανένας οριστικός τρόπος να καθοριστεί όταν η 

σύνδεση στο internet είναι αδύνατη, θα πρέπει να καθορίσετε 

έναν host του οποίου η διαθεσιμότητα να είναι εκείνη του 

Διαδικτύου στο σύνολό του. 

3. Health Monitor 

ICMP Timeout 

0.5/3/4/5/10 

Seconds 

Πόσο χρόνο να περιμένουμε για μία ICMP αίτηση να 

επιστρέψει. Ορίστε μια υψηλότερη τιμή, αν η σύνδεσή σας 

έχει υψηλή λανθάνουσα κατάσταση ή υψηλό jitter. 

4. Attempts Before 

WAN Failover 

1/3/5/10/15/20 Σε πόσους έλεγχους πρέπει να αποτύχει  η WAN σύνδεση για 

να δηλωθεί αδύνατη (DOWN). 

5. Attempts Before 

WAN Recovery 

1/3/5/10/15/20 Σε πόσους έλεγχους θα πρέπει να περάσει η σύνδεση WAN 

να κηρυχθεί δυνατή (UP). 

6. DNS Servers Auto/Custom Ορισμός προσαρμοσμένων διακομιστών DNS. Έχει νόημα 

όταν επιλέγετε DNS ως Health Monitor ICMP HOST 

7. Backup ICMP 

host 

IPv4 address Είναι που η διεύθυνση του ICMP υποδοχής, που θα 

χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της υγείας του 3G backup link, 

πηγαίνει. Πρέπει να είναι ένας host ικανός για ping. 

 

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα backup link (εφεδρική σύνδεση)? 

Πρώτα θα πρέπει να διαλέξουμε έναν πρωτεύον σύνδεσμο: ενσύρματο ή Wi-Fi, και να βεβαιωθούμε ότι 

η σύνδεση λειτουργεί. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις WAN σας για να χρησιμοποιήσετε αυτό το link και 

δείτε αν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αν ο κύριος σύνδεσμος λειτουργεί μπορούμε να συνεχίσουμε 

τη ρύθμιση του Backup Link μας. 

Τώρα, πηγαίνετε στη σελίδα Backup WAN και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις 

σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Save και περιμένετε μέχρι να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις. 

Τώρα στο Status -> Nerwork Information θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη της κατάστασης για το 

αντίγραφο ασφαλείας WAN. Αν όλα δουλεύουν σωστά θα πρέπει να δείτε αυτό: 

 
Η παραπάνω εικόνα δείχνει την κατάσταση για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας WAN όταν έχει 

ρυθμιστεί σε μία ενσύρματη κύρια σύνδεση. Μπορείτε να προσομοιώσετε τώρα μια πεσμένη σύνδεση 

απλά αποσυνδέοντας το καλώδιο Ethernet WAN. Όταν το έχετε κάνει θα πρέπει να δείτε αυτό: 

  



 
Και, αν συνδέσετε πάλι καλώδιο θα πρέπει να δείτε αυτό: 

 
Εάν η παραπάνω ακολουθία πραγματοποιήθηκε, η εφεδρική σύνδεση σας δουλεύει! 

 

Firewall 

Σε αυτή την ενότητα θα δούμε τα διάφορα χαρακτηριστικά του τείχους προστασίας. 

 

General Settings (Γενικές Ρυθμίσεις) 

Το firewall του router είναι ένα πρότυπο πακέτο Linux iptables, το οποία χρησιμοποιεί routing chains 

και πολιτικές που θα διευκολύνουν τον έλεγχο στην εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση. 

 
 

 Όνομα Πεδίου Τιμή δείγματος Εξήγηση 

1. Enable SYN-

flood protection 

Checked/Unchecked Όταν ενεργοποιηθεί (checked) το router γίνεται 

περισσότερο ανθεκτικό σε SYN-flood επιθέσεις  

2. Drop Invalid 

packets 

Checked/Unchecked Μια "Drop" ενέργεια πραγματοποιείται σε ένα πακέτο 

που είναι άκυρο 

3. Input Reject/Drop/Accept DEFAULT * η ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί για 

πακέτα που περνούν μέσω της αλυσίδας εισόδου. 

4. Output Reject/Drop/Accept DEFAULT * η ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί για 

πακέτα που περνούν μέσω της αλυσίδας εξόδου. 

5. Forward Reject/Drop/Accept DEFAULT * η ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί για 

πακέτα που περνούν μέσω της αλυσίδας forward. 

* DEFAULT: Όταν ένα πακέτο περνά μέσα από μια αλυσίδα firewall, συγκρίνεται με όλους τους 

κανόνες για τη συγκεκριμένη αλυσίδα. Εάν κανένας  κανόνας δεν ταιριάζει το δηλωμένο πακέτο,   

μια ενέργεια (ή Drop ή Reject ή Accept) εκτελείται. 

Accept – To πακέτο έχει να συνεχίσει στην επόμενη αλυσίδα. 

Drop – Tο πακέτο έχει σταματήσει και διαγράφηκε. 

Reject – To πακέτο έχει σταματήσει, διαγράφηκε και, διαφορετικά από το Drop, ένα πακέτο ICMP που 

περιέχει ένα μήνυμα άρνησης στάλθηκε στην πηγή του ανενεργού πακέτου. 



DMZ 

 
Με την ενεργοποίηση του DMZ για ένα συγκεκριμένο εσωτερικό host (για παράδειγμα: τον υπολογιστή 

σας), θα εκθέσετε αυτό τον host και τις υπηρεσίες του στο δικτύο WAN του router (δηλαδή - internet). 

 

Post Forwarding (Προώθηση Θύρας) 

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τους δικά σας κανόνες προώθησης θύρας. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προώθηση των θυρών για τη δημιουργία servers και υπηρεσιών στις 

τοπικές μηχανές LAN. Η παραπάνω εικόνα δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που θα 

επέτρεπε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε 192.168.99.156, να επιτευχθεί από έξω με την είσοδο 

http://routersExternalIp:12345/ 

 

 Όνομα πεδίου Τιμή δείγματος Εξήγηση 

1. Name “localWebsite” Το όνομα του κανόνα. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

για να κάνει ευκολότερη τη διαχείριση των κανόνων. 

2. Protocol TCP/UDP/TCP+UDP/Other Είδος πρωτοκόλλου των εισερχόμενων πακέτων 

3. External Port 1- 65535 Από ποια θύρα του WAN δικτύου η κίνηση προωθείται. 

4. Internal IP 

address 

IPv4 address κάποιων 

υπολογιστές στο LAN σας 

Η διεύθυνση IP του εσωτερικού μηχανήματος που 

φιλοξενεί κάποια υπηρεσία που θέλουμε να έχουν 

πρόσβαση από το εξωτερικό. 

5. Internal port 1-65535 Σε ποια θύρα στην εσωτερική μηχανή ο κανόνας θα 

ανακατευθύνει την κυκλοφορία. 

Συμπληρωματική σημείωση: Παρατήρησε πώς η εξωτερική θύρα είναι 12345 και όχι 80. Είναι πολύ 

καλό να καθοριστεί η εξωτερική θύρα ως 80, αλλά στη συνέχεια το περιβάλλον διαμόρφωσης του 

router δεν θα ήταν προσβάσιμο (εκτός και αν αλλάξετε τη θύρα πρόσβασης στο διαδίκτυο από την 

απομακρυσμένη διαχείριση). 



Όταν κάνετε κλικ στο edit, μπορείτε να τελειοποιήσετε έναν κανόνα, αν το επιθυμείτε. 

Traffic Rules(Κανόνες Κυκλοφορίας) 

Η σελίδα αυτή περιέχει ένα πιο γενικευμένο ορισμό κανόνα. Μπορείτε να μπλοκάρετε ή να ανοίξετε τις 

πόρτες, να αλλάξετε πως η κυκλοφορία προωθείται μεταξύ LAN και WAN και πολλά άλλα πράγματα. 

 Όνομα πεδίου Τιμή δείγματος Εξήγηση 

1. Name “ruleName” Χρησιμοποιείται για να κάνει την διαχείριση των κανόνων 

ευκολότερη 

2. Family IPv4 Μόνο IPv4 υποστηρίζεται αυτή την στιγμή 

3. Protocol TCP/UDP/Other… Πρωτόκολλο του πακέτου που συγκρίνεται με τους κανόνες 

κυκλοφορίας. 

4. Source IPv4 address Η πηγή του πακέτου 

5. Destination IPv4 address Ο προορισμός του πακέτου 

6. Action Drop/Accept/Rejec

t + chain + 

additional rules 

Ενέργεια που πρέπει να ληφθεί σχετικά με το πακέτο αν 

ταιριάζει με τον κανόνα. Μπορείτε να ορίσετε επίσης, 

πρόσθετες επιλογές, όπως να περιορίζει τις ποσότητες 

πακέτων, και να καθορίζει σε ποια αλυσίδα ο κανόνας ανήκει 

7. Enable Checked/Unchecke

d 

Αυτονόητη. Καταργήστε την επιλογή για να κάνει τον κανόνα 

ανενεργό. Ο κανόνας αυτός δεν θα διαγραφεί, αλλά, επίσης, 

δεν θα φορτώσει στο firewall. 

8. Sort Up/Down Όταν ένα πακέτο φτάνει, ελέγχεται για έναν αντίστοιχο 

κανόνα. Εάν υπάρχουν αρκετά πακέτα που ταιριάζουν με τον 

κανόνα, ο πρώτος εφαρμόζεται, δηλαδή η σειρά των της 

λίστας κανόνων έχει επίπτωση στο πως το τείχος προστασίας 

σας λειτουργεί, ως εκ τούτου, σας δίνεται η δυνατότητα να 

ταξινομήσετε τη λίστα σας όπως εσείς επιθυμείτε. 

 

Custom Rules(Προσαρμοσμένοι Κανόνες) 

Εδώ έχετε την απόλυτη ελευθερία στον καθορισμό των κανόνων σας - μπορείτε να τα εισάγετε 

κατευθείαν στο πρόγραμμα iptables. Απλά πληκτρολογήστε τους στο πεδίο κειμένου και θα εκτελεστεί 

ως linux script shell. Αν δεν είστε σίγουροι για το πώς να χρησιμοποιήσετε τα iptables, ελέγξτε το 

διαδίκτυο για εγχειρίδια, παραδείγματα και εξηγήσεις. 

 

Static Routes (Στατικές Δρομολογήσεις) 

Παρέχουν  έναν τρόπο για να εισέλθουν προσαρμοσμένες καταχωρήσεις στο εσωτερικό πίνακα 

δρομολόγησης του router. 

  



 Όνομα Πεδίου Τιμή Εξήγηση 

1. Interface Lan/wan Η ζώνη όπου ο στόχος (‘target’) ‘κατοικεί’  

2. Target IPv4 address Η πηγή της κυκλοφορίας 

3. IPv4-Netmask IPv4 mask Μάσκα που εφαρμόζεται στο στόχο για να καθορίσει σε ποιες 

πραγματικές διευθύνσεις IP ο κανόνας δρομολόγησης ισχύει 

4. IPv4-Gateway IPv4 address Εκεί που ο δρομολογητής θα πρέπει να στείλει όλη την 

κυκλοφορία που ισχύει για τον κανόνα 

5. Metric ακέραιος Χρησιμοποιείται ως μέτρο ταξινόμησης. Εάν σε ένα πακέτο για να 

δρομολογηθεί ταιριάζουν δύο κανόνες, ο  ένας με το υψηλότερο 

μετρικό εφαρμόζεται. 

Συμπληρωματική σημείωση για τον Στόχο & την Μάσκα υποδικτύου: Μπορείτε να ορίσετε έναν 

κανόνα που ισχύει σε ένα ενιαίο IP, όπως αυτή: Target - κάποια IP,  Μάσκα δικτύου - 255.255.255.255. 

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε έναν κανόνα που ισχύει για ένα τμήμα των IP, όπως αυτή: Target - 

κάποια IP που ξεκινά το τμήμα,  Μάσκα δικτύου - Μάσκα δικτύου που καθορίζει πόσο μεγάλο είναι το 

τμήμα είναι. π.χ.:  

192.168.55.161 255.255.255.255 Εφαρμόζεται μόνο στην 192.168.55.161 

192.168.55.0 255.255.255.0 Εφαρμόζεται στις IPs του εύρους 192.168.55.0-192.168.55.255 

192.168.55.240 255.255.255.240 Εφαρμόζεται στις 192.168.55.240-192.168.55.255 

162.168.55.161 255.255.255.0 192.168.55.0-192.168.55.255 

192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.0-192.168.255.255 

 

Diagnostics 

Περιέχει Network Utilities (Υπηρεσίες Δικτύου) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του δικτύου. 

 

 

 

 

Ping - η υπηρεσία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας του host σε ένα δίκτυο IP στο 

Internet και να μετρήσει το μετ’ επιστροφής χρόνο για τα μηνύματα που αποστέλλονται από τον πηγαίο 

host  σε ένα διακομιστή προορισμού. Εισάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή ή το όνομα κεντρικού 

υπολογιστή και κάντε κλικ στο "Ping". Η ανταπόκριση του διακομιστή  θα εμφανιστεί μετά από λίγα 

δευτερόλεπτα, αν ο server είναι προσβάσιμος. 

Traceroute - διαγνωστικό εργαλείο για την εμφάνιση της διαδρομής (path) και μέτρηση των 

καθυστερήσεων διέλευσης των πακέτων μέσω ενός δικτύου IP στο Internet. Εισάγετε διεύθυνση IP του 

διακομιστή ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή και κάντε κλικ στο "Traceroute". Η καταγραφή, που 

περιέχει πληροφορίες για τις διαδρομές, θα εμφανιστεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα. 

Nslookup - δίκτυο διαχείρισης εργαλείο εντολών για την αναζήτηση του Domain Name System (DNS) 

ώστε να πάρετε το όνομα τομέα ή τη χαρτογράφηση διεύθυνσης IP ή για οποιαδήποτε άλλη 

συγκεκριμένη εγγραφή DNS. Πληκτρολογήστε το όνομα του server και κάντε κλικ στο "Nslookup". Η 

καταγραφή, που περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες αναζήτησης DNS server, θα εμφανιστεί μετά από 

μερικά δευτερόλεπτα.  

Σημαντική σημειώση: Σημειώστε ότι ο διακομιστής DNS πρέπει να ρυθμιστεί σωστά, εάν 

χρησιμοποιείτε hostname διακομιστή αντί για διεύθυνση IP του διακομιστή στο πεδίο διεύθυνσης. 



Υπηρεσίες 

 

PING Reboot 

H λειτουργία PING Reboot θα στέλνει περιοδικά την εντολή PING στον server και περιμένει να λάβει 

την ανταπόκριση. Εάν δεν ληφθεί αναπόκριση το router θα προσπαθήσει και πάλι την αποστολή PING 

εντολή που ορίζεται καθορισμένες φορές, μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν η 

ανταπόκριση δεν ληφθεί μετά τον οριζόμενο αριθμό ανεπιτυχών προσπαθειών, ο δρομολογητής θα 

επανεκκινήσει. Είναι δυνατόν να σταματήσουν οι επανεκκινήσεις του router επανεκκίνηση μετά από 

καθορισμένες προσπάθειες. Συνεπώς, αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως "Keep 

Alive" λειτουργία, όταν το router στέλνει PING στον host απεριόριστο αριθμό φορών. 

  
 Όνομα πεδίου Περιγραφή Σημειώσεις 

1. Enable PING 

Reboot 

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου θα ενεργοποιεί 

ή απενεργοποιεί το PING reboot. 

Το PING Reboot είναι 

απενεργοποιημένο από προεπιλογή 

2. Reboot router if 

no echo 

received 

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου θα 

απενεργοποιεί την επανεκκίνηση του 

router μετά τον καθορισμένο αριθμό των 

ανεπιτυχών προσπαθειών. 

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου πρέπει να 

μην είναι επιλεγμένο, εάν θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε το PING Reboot ως 

"Keep Alive" λειτουργία. 

3. Interval between 

PINGs 

Χρονικό διάστημα σε λεπτά μεταξύ δύο 

PING. 

To ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 5 

λεπτά. 

4. Retry count Ο αριθμός φορών που γίνεται 

προσπάθεια αποστολής PING στο 

διακομιστή μετά από το χρονικό 

διάστημα, αν η λήψη της ανταπόκρισης 

ήταν ανεπιτυχής. 

Ελάχιστος αριθμός επανάληψης είναι 

1. Δεύτερη επανάληψη θα γίνει μετά 

από καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

5. Server to PING Η διεύθυνση IP του διακομιστή ή το 

όνομα του κεντρικού υπολογιστή, ο 

οποίος θα λάβει PING από το router 

Εάν χρησιμοποιήσετε το όνομα του 

κεντρικού υπολογιστή διακομιστή 

αντί για τη διεύθυνση IP θα πρέπει να 

ρυθμίσετε τον DNS server πρώτα. 

 

Σημαντική σημείωση: Πάντα να ελέγχετε εάν ο ορισμένος διακομιστής σας αποκρίνεται σε εντολές 

ανταπόκρισης πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PING Reboot. Διαφορετικά το router συνεχίζει να 

κάνει επανεκκίνηση μετά από ανεπιτυχή λήψης PING ανταποκρίσεων. Μπορείτε να δοκιμάσετε την 

αποστολή PING στο "Δίκτυο"> "Diagnostics".   



SMS Reboot 

Είναι δυνατή η επανεκκίνηση του router μέσω μηνύματος κειμένου SMS. Αυτή η λειτουργία είναι 

χρήσιμη όταν το router δεν αποκρίνεται και είναι δύσκολο να κάνετε επανεκκίνηση του router με το 

χέρι. 

 

Common configuration 

 

 
 

 Όνομα Πεδίου Περιγραφή Σημείωση 

1. Enable SMS 

Reboot 

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου θα 

ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη 

λειτουργία SMS reboot. 

Το SMS reboot είναι απενεργοποιημένο 

από προεπιλογή. 

2. SMS text Το κείμενο SMS που θα επανεκκινεί το 

router. 

SMS κειμένου μπορεί να περιέχει 

γράμματα, αριθμούς, κενά και ειδικά 

σύμβολα. Τα κεφαλαία γράμματα, επίσης 

παίζουν ρόλο. 

3. Sender phone 

number 

Ο αριθμός τηλεφώνου του ατόμου που 

μπορεί να κάνει επανεκκίνηση του 

router μέσω μηνύματος SMS 

Μπορείτε να προσθέσετε όσους αριθμούς 

τηλεφώνου χρειάζεστε. Αναπτυσσόμενη 

λίστα με τις πρόσθετες γραμμές θα 

εμφανιστούν αν κάνετε κλικ στο "add" 

εικονίδιο στο τέλος της σειράς με τον 

αριθμό τηλεφώνου. 

4. Get status Επιλέξτε αυτό για να λαμβάνετε την 

κατάσταση σύνδεσης μέσω SMS μετά 

από μια επανεκκίνηση. 

Απενεργοποιημένο από προεπιλογή 

 

Status via SMS (Κατάσταση μέσω SMS) 

Είναι δυνατόν να λάβετε την κατάσταση σύνδεσης του router μέσω μηνύματος κειμένου SMS. 

 

Common configuration 

 

 



 Όνομα Πεδίου Περιγραφή Σημειώσεις 

1. Enable SMS 

Status 

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου θα 

ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη 

λειτουργία SMS status. 

Το SMS status είναι απενεργοποιημένο 

από προεπιλογή. 

2. SMS text Το κείμενο SMS που θα αποστέλλει την 

κατάσταση σύνδεσης του router. 

SMS κειμένου μπορεί να περιέχει 

γράμματα, αριθμούς, κενά και ειδικά 

σύμβολα. Τα κεφαλαία γράμματα, επίσης 

παίζουν ρόλο. 

3. Sender phone 

number 

Ο αριθμός τηλεφώνου του ατόμου που 

μπορεί να λάβει την κατάσταση 

σύνδεσης του router μέσω μηνύματος 

SMS 

Μπορείτε να προσθέσετε όσους αριθμούς 

τηλεφώνου χρειάζεστε. Αναπτυσσόμενη 

λίστα με τις πρόσθετες γραμμές θα 

εμφανιστούν αν κάνετε κλικ στο "add" 

εικονίδιο στο τέλος της σειράς με τον 

αριθμό τηλεφώνου. 

 

Σημαντικές Σημειώσεις: 

 Οι ρυθμίσεις 3G θα πρέπει να ρυθμιστούν σωστά. Εάν η κάρτα SIM διαθέτει αριθμό PIN που 

πρέπει να εισάγετε στο "Network"> "3G" ρυθμίσεις. Διαφορετικά, η λειτουργία SMS reboot δεν 

θα λειτουργήσει. 

 O αριθμός τηλεφώνου αποστολέα πρέπει να περιέχει τον κωδικό χώρας. Μπορείτε να ελέγξετε 

την μορφή αριθμού τηλεφώνου του αποστολέα από την ανάγνωση των στοιχείων των παλαιών 

μηνυμάτων κειμένου SMS που λαμβάνεται συνήθως. 

 

NTP 

Hostname, Network Time Protocol (NTP) και οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης ζώνης ώρας είναι απαραίτητα 

για να ενημερώνεται περιοδικά η τοπική ώρα  router. 

 

Common configuration 

 
  



Με το κουμπί "Sync με το πρόγραμμα περιήγησης" θα συγχρονίσετε την τοπική ώρα router με την ώρα 

του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή. 

 Όνομα πεδίου Περιγραφή Σημειώσεις 

1. Local Time Τοπική ώρα του router --- 

2. Hostname Hostname του router. --- 

3. Timezone Ώρα ζώνης του router. --- 

4. Enable 

building NTP 

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου θα 

ενεργοποιήσει τον αυτόματο 

συγχρονισμό ώρας με 

καθορισμένους NTP 

servers. 

Όταν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο θα 

πρέπει να εισάγετε ένα ή περισσότερους NTP 

servers που λειτουργούν. Διαφορετικά η 

λειτουργία συγχρονισμού ώρας δεν θα 

λειτουργήσει. 

5. NTP server 

candidates 

Hostname του NTP server. Μπορείτε να προσθέσετε όσους διακομιστές 

χρειάζεστε κάνοντας κλικ στο κουμπί "add" 

στο τέλος του πεδίου με το όνομα διακομιστή. 

 

Dynamic DNS  

Dynamic DNS (DDNS) είναι μια υπηρεσία Domain name που επιτρέπει να συνδέονται δυναμικά 

διευθύνσεις IP σε στατική διεύθυνση. 

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό κατ 'αρχάς θα πρέπει να εγγραφείτε σε ένα 

πάροχο DDNS υπηρεσίας. 

Σας παρέχονται πλήκτρα πρόσθεσης/διαγραφής για να διαχειρίζεστε και να χρησιμοποιείτε 

διαφορετικές διαμορφώσεις DDNS την ίδια στιγμή!  

 

 



  

 Όνομα πεδίου Περιγραφή 

1. Enable Επιτρέπει την τρέχουσα διαμόρφωση DDNS 

2. Status Timestamp (χρονοσφραγίδα) του τελευταίου ελέγχου ή ενημέρωσης IP. 

3. Service Ο πάροχος της υπηρεσίας Dynamic DNS να επιλεγεί από τη λίστα: 

1. dydns.org 

2. 3322.org 

3. no-ip.com 

4. easydns.com 

5. zoneedit.com 

Σε περίπτωση που ο DDNS παροχέας σας δεν είναι παρόν στους παρεχόμενους, 

μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε το "custom" και πρόσθεσε το όνομα του 

ενημερωμένου URL. 

4. Hostname Όνομα domain ο οποίος θα πρέπει να συνδέεται με δυναμική διεύθυνση IP. 

5. Username Το όνομα του λογαριασμού χρήστη. 

6. Password Ο κωδικός του λογαριασμού χρήστη. 

7. IP renew 

interval 

Χρονικό διάστημα (σε λεπτά) που να ελέγχει εάν η διεύθυνση IP της συσκευής 

έχει αλλάξει. 

8.  Force IP renew Χρονικό διάστημα (σε λεπτά) που η IP διεύθυνση θα ανανεωθεί. 

 

Wireless hotspot  

Το Wireless Hotspot παρέχει βασικές λειτουργίες για τη διαχείριση ενός ανοικτής πρόσβασης 

ασύρματου δικτύου. Εκτός από την τυπική ταυτότητα διακομιστή RADIUS υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα να συγκεντρώσει και να ανεβάσετε λεπτομερείς καταγραφές σχετικά με το τι κάθε συσκευή 

(συμβολίζεται ως διεύθυνση MAC) είχε κάνει στο δίκτυο (ποιες περιοχές είχαν διέλθει και ούτω 

καθεξής ...). 

 

General Settings  

   



 Όνομα πεδίου Εξήγηση 

1. Enabled Τσεκάρετε αυτή την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία hotspot 

για το router. 

2. AP IP Access Point IP address. Αυτή θα είναι η διεύθυνση του router στο δίκτυο 

hotspot. To router θα δημιουργήσει αυτόματα ένα δίκτυο σύμφωνα με τις 

δικές του IP και τον αριθμό CIDR που ορίζεται μετά από την πλάγια 

γραμμή. Π.χ. "192.168.182.254/24" σημαίνει ότι ο δρομολογητής θα 

δημιουργήσει ένα δίκτυο με τη διεύθυνση IP 192.168.182.0, netmask 

255.255.255.0 για το σαφή σκοπό της που περιέχει όλα τα ασύρματα 

προγράμματα-πελάτες. Ένα τέτοιο δίκτυο θα είναι σε θέση να έχει 253 

πελάτες (οι IP διευθύνσεις τους θα χορηγηθούν αυτόματα σε αυτά και θα 

κυμαίνονται από 192.168.182.1 σε 192.168.182.253). 

3. Radius server #1 Η διεύθυνση IP του διακομιστή RADIUS που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

για τον έλεγχο ταυτότητας των ασύρματων πελατών σας. 

4. Radius server #2 Η διεύθυνση IP του δεύτερου διακομιστή RADIUS. 

5. Authentication port Η θύρα ελέγχου ταυτότητας του διακομιστή RADIUS. 

6. Accounting port H θύρα accounting του διακομιστή RADIUS. 

7. Hotspot name Το όνομα του hotspot σας. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σύνδεσης. 

8. Secret Key Το μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας με το 

διακομιστή RADIUS 

9. Allowed hosts Μια λίστα των hosts που οι πελάτες σας θα είναι σε θέση να φθάσουν 

ανεξάρτητα από το αν ήταν επικυρωμένα ή μη. 

 

Logging and FTP settings  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Όνομα πεδίου Εξήγηση 

1. Logging 

enabled 

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την καταγραφή της 

ασύρματης κυκλοφορίας. Αυτό το χαρακτηριστικό θα παράγει αρχεία που 

περιέχουν δεδομένα σχετικά με το τι ιστοσελίδες κάθε πελάτης 

επισκεπτόταν κατά το χρόνο που ήταν συνδεδεμένο με το hotspot. 

2. FTP enabled Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο αν θέλετε οι καταγραφές σας περιοδικά να 

φορτώνονται σε έναν FTP server της επιλογής σας. 

3. Server address Η διεύθυνση IP του διακομιστή FTP στον οποίο θέλετε οι καταγραφές σας 

να φορτωθούν. 

4. Username Το όνομα του χρήστη σχετικά με τον προαναφερθέντα FTP server. 

5. Password Ο κωδικός του χρήστη 

6. Port Η Θύρα TCP/IP του FTP server. 

7. Description Η περιγραφή του χρονοδιαγράμματος. 

8. Mode Η λειτουργία του προγράμματος. Χρησιμοποιήστε το "Fixed" αν θέλετε η 

αποστολή να γίνει σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Χρησιμοποιήστε 

το "Interval" αν θέλετε η αποστολή να γίνει σε καθορισμένο χρονικό 

διάστημα. 

9. Weekdays Το πεδίο αυτό καθορίζει σε ποια μέρα η αποστολή θα πρέπει να γίνει. Η 

μορφή εισόδου είναι οι αριθμοί 1-7 που χωρίζονται από κόμματα. Π.χ. Αν 

θέλετε να ανεβάσετε τα αρχεία καταγραφής, τη Δευτέρα, Τετάρτη και 

Σάββατο θα πρέπει να εισάγετε "1,3,6". 

10. Interval Εμφανίζεται μόνο όταν το "Mode" έχει ρυθμιστεί στο Interval. Καθορίζει το 

χρονικό διάστημα της τακτικής φόρτωσης σε μια συγκεκριμένη ημέρα. Π.χ. 

Εάν επιλέξετε 4 ώρες, η αποστολή θα γίνει: 4:00, 8:00, 12:00, 16:00 και 

20:00. 

11. Hours, 

Minutes 

Εμφανίζει μόνο όταν "Mode" έχει ρυθμιστεί σε Fixed. Μεταφόρτωση θα 

γίνει σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Π.χ. Αν θέλετε να ανεβάσετε τα 

αρχεία σας στις 6:48 θα πρέπει να εισάγετε απλά hours: 6 και minutes: 48. 

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε παραπάνω από ένα χρονοδιαγράμματα φόρτωσης. Απλά κάντε 

κλικ στο κουμπί Add στο κάτω μέρος της σελίδας διαμόρφωσης και ένα επιπλέον παράθυρο ρυθμίσεων 

θα εμφανιστεί.  

 

OpenVPN 

Το VPN (Virtual Private Network) είναι μια μέθοδος για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων μέσω μη 

ασφαλών δημόσιων δικτύων. Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να ρυθμίσετε το OpenVPN, το οποίο είναι η 

εφαρμογή VPN που υποστηρίζεται από το router RUT500. 

 

ω 

  



Η παραπάνω εικόνα δείχνει την προεπιλεγμένη OpenVPN λίστα διαμορφώσεις, η οποία είναι άδεια, 

οπότε θα πρέπει να ορίσετε μια νέα ρύθμιση για τη δημιουργία κάθε είδους OpenVPN σύνδεσης. Για να 

το δημιουργήσει, εισάγετε το επιθυμητό όνομα διαμόρφωσης στο πεδίο "New configuration name", 

επιλέξτε τον ρόλο της συσκευής από την αναδυόμενη λίστα "Role". Για παράδειγμα, για να 

δημιουργήσετε ένα OpenVPN client με το όνομα διαμόρφωσης Demo, επιλέξτε τον ρόλο του πελάτη, 

το όνομα "Demo" και πατήστε το πλήκτρο "Add new", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

  
Μια νέα καταχώρηση διαμόρφωσης έχει εμφανιστεί στη λίστα και έχει συμπληρωθεί με τις 

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις OpenVPN client. 

 (Θα μπορούσατε να επιλέξετε ένα διακομιστή στο προηγούμενο βήμα για τη δημιουργία 

προεπιλεγμένης ρύθμισης server). Για να δείτε τις  ειδικές ρυθμίσεις πατήστε το κουμπί "edit" που 

βρίσκεται στην νεοσυσταθείσα είσοδο διαμόρφωσης. Μια νέα σελίδα με λεπτομερείς ρυθμίσεις 

εμφανίζεται, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 Μπορείτε να ορίσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εδώ σύμφωνα με τις ανάγκες του VPN. Ακολουθεί 

περίληψη των διαθέσιμων παραμέτρων 

 



 

 Όνομα πεδίου Εξήγηση 

1. Enabled Αλλάζει την διαμόρφωση σε on και off. Αυτό πρέπει να επιλεγεί για να κάνει τη διαμόρφωση 

ενεργή. 

2. TUN/TAP Επιλέγει το εικονικό τύπο interface VPN. Το TUN χρησιμοποιείται πιο συχνά σε τυπικό 

επίπεδο IP VPN συνδέσεων, ωστόσο, το TAP απαιτείται σε ορισμένες διαμορφώσεις Ethernet 

γεφύρωσης. 

3. Protocol Ορίζει ένα πρωτόκολλο μεταφοράς που χρησιμοποιείται από τη σύνδεση. Μπορείτε να 

επιλέξετε εδώ μεταξύ TCP και UDP. 

4. Port Ορίζει TCP ή UDP αριθμό (βεβαιωθείτε ότι η θύρα αυτή επιτρέπεται από το τείχος 

προστασίας). 

5. LZO Αυτή η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα LZO συμπίεσης. Με συμπίεση LZO, η VPN σύνδεση 

σας θα παράγει λιγότερη κίνηση στο δίκτυο. Ωστόσο, αυτό σημαίνει υψηλότερα φορτία CPU 

router. Χρησιμοποιήστε το με προσοχή σε ρυθμό μεγάλης κυκλοφορίας ή σε χαμηλούς 

πόρους CPU. 

6. Authentication Θέστε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας, που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση συνεδρίων 

δεδομένων. Δύο δυνατότητες που έχουμε εδώ: "static" σημαίνει, ότι ο πελάτης OpenVPN και 

server θα χρησιμοποιήσει το ίδιο μυστικό κλειδί, το οποίο θα πρέπει να σταλεί στο 

δρομολογητή χρησιμοποιώντας την επιλογή "Static pre-shared key". Η "TLS" λειτουργία 

ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιεί πιστοποιητικά τύπου X.509. Ανάλογα με την επιλεγμένη 

λειτουργία OpenVPN σας (client ή server) θα πρέπει να ανεβάσετε τα πιστοποιητικά του 

δρομολογητή: 

Για τον πελάτη: Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA), πιστοποιητικό πελάτη, κλειδί πελάτη. 

Για διακομιστή: Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA), πιστοποιητικό του διακομιστή, κλειδί 

Server και Diffie-Hellman (DH) πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή 

κλειδιών μέσω μη ασφαλών δικτύων δεδομένων. 

Όλες οι αναφορές πιστοποιητικών μπορούν να παραχθούν με OpenVPN ή OpenSSL 

βοηθητικά προγράμματα για κάθε μηχάνημα τύπου. Η γενιά Πιστοποιητικού και η θεωρία 

είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. 

7. Remote host IP 

address 

P διεύθυνση του διακομιστή OpenVPN (ισχύει μόνο για τη διαμόρφωση του πελάτη). 

8. Resolve Retry Ορίστε το χρόνο σε δευτερόλεπτα για να δοκιμάσετε την επίλυση του server hostname 

περιοδικά στην περίπτωση της πρώτης αποτυχίας επίλυσης πριν από τη δημιουργία εξαίρεσης 

της υπηρεσίας. 

9. Keep alive Καθορίστε δύο χρονικά διαστήματα: ένα χρησιμοποιείται για την αποστολή περιοδικής 

αίτησης ICMP στο διακομιστή OpenVPN, και ένα άλλο ορίζει ένα χρονικό παράθυρο, το 

οποίο χρησιμοποιείται για την επανεκκίνηση της OpenVPN υπηρεσίας, εάν καμία ICPM 

αίτηση δεν περιέλθει κατά το παράθυρο χρόνου. 

10. Local tunnel 

endpoint 

IP διεύθυνση του εικονικού τοπικού δικτύου (ισχύει μόνο για συνδέσεις point to point). 

11. Remote tunnel 

endpoint 

IP διεύθυνση της εικονικής απομακρυσμένης διεπαφής δικτύου. 

12. Remote 

network IP 

address 

IP διεύθυνση του απομακρυσμένου εικονικού δικτύου. 

13. Remote 

network IP 

netmask 

Μάσκα υποδικτύου του απομακρυσμένου εικονικού δικτύου. 



Μετά τη ρύθμιση οποιασδήποτε από αυτές τις παραμέτρους πατήστε το κουμπί "Save". Μερικές από τις 

επιλεγμένες παραμέτρους θα εμφανιστούν στον πίνακα λίστας διαμόρφωσης. Θα πρέπει επίσης να έχετε 

επίγνωση του γεγονότος ότι το router θα ξεκινήσει ξεχωριστή υπηρεσία OpenVPN για κάθε 

διαμόρφωση εισόδου (εάν ορίζεται ως ενεργό, φυσικά), έτσι ώστε να έχει την ικανότητα να 

λειτουργήσει ως server και client ταυτόχρονα. 

 

IPsec  

Το πρωτόκολλο IPSec client επιτρέπει στο router να δημιουργήσει μια ασφαλή σύνδεση σε ένα IPsec 

peer μέσω του Διαδικτύου.To IPsec υποστηρίζεται με δύο τρόπους - μεταφοράς και tunnel. Ο τρόπος 

μεταφοράς δημιουργεί ασφαλές point to point κανάλι μεταξύ δύο hosts. Ο τρόπος λειτουργίας tunnel 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μιας ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ δύο απομακρυσμένων 

υπηρεσιών LAN ως λύση VPN. 

Το IPsec σύστημα διατηρεί δύο βάσεις δεδομένων: Security Policy Database (SPD), η οποία καθορίζει 

εάν θα εφαρμόσει IPsec σε ένα πακέτο ή όχι και να καθορίσει ποια / πώς IPsec-SA εφαρμόζεται και 

Security Association Database (ΕΔΕ), οι οποίες περιέχουν τα κλειδιά κάθε IPsec-SA.  

Η δημιουργία του Security Association (IPsec-SA) μεταξύ δύο peers είναι απαραίτητη για IPsec επικοινωνίας. 

Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση χειροκίνητης ή αυτοματοποιημένης διαμόρφωσης.  

 

Σημείωση: το router ξεκινά τη δημιουργία tunnel όταν τα δεδομένα από router σε απομακρυσμένη 

τοποθεσία μέσω tunnel έχουν σταλεί. Για αυτόματη εγκατάσταση tunnel με χρήση tunnel 

χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό keep alive. 

 

Automatic IPSec Key exchange  

 
  



 Όνομα πεδίου Περιγραφή 

1. Enable IPsec Τσεκάρετε το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε το IPSec. 

2. IPsec key 

exchange mode 

Επιλέξτε Manual ή Automatic ανταλλαγή κλειδιών 

3. Enable NAT 

travelsar 

Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν εφαρμογές client-to-client θα 

χρησιμοποιηθούν. 

4. Enable initial 

contact 

Ενεργοποιήστε αυτό για να στείλετε ένα μήνυμα INITIAL-CONTACT 

5. Peers identifier 

type 

Επιλέξτε "FQDN" ή "user FQDN" ανάλογα με την IPSec διαμόρφωση του 

διακομιστή σας. 

6. Mode Επιλέξτε "Main" ή "Aggresive" λειτουργία ανάλογα με την IPSec 

διαμόρφωση του διακομιστή 

7. My identifier Θέστε τη συσκευή αναγνωρίσιμη για το IPsec tunnel. 

8 Preshare key Προσδιορίστε το μυστικό ταυτότητας [string]. Το μήκος εξαρτάται από τον 

επιλεγμένο αλγόριθμο, π.χ.. ;ένα 128 bit μυστικό είναι 16 χαρακτήρες σε 

μήκος, 128 bits / 8 bits (ένας χαρακτήρας) = 16. 

9. Remote VPN End 

port 

Θέστε την IP διεύθυνση του απομακρυσμένου διακομιστή IPSec. 

 

  
Τα Phase 1 και Phase 2 θα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή 

IPSec.  

Remote Network Secure Group - Ρυθμίστε τις πληροφορίες του απομακρυσμένου δικτύου (Secure 

Policy Database).  

  



 
 Όνομα πεδίου Εξήγηση 

1. Tunnel keep alive Επιτρέπει την αποστολή αιτήματος ICMP echo (βοηθητικό πρόγραμμα 

ping) με το απομακρυσμένο δίκτυο tunnel. Η λειτουργία αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσει αυτόματα η σήραγγα IPSec. 

2. Ping IP address Εισάγετε τη διεύθυνση IP στην οποία οι ICMP echo αιτήσεις θα πρέπει 

να σταλούν. 

3. Ping period (seconds) Ορίστε την περίοδο αποστολής ICMP αιτήματος σε δευτερόλεπτα. 

 

GRE Tunnel  

Το GRE (Generic Routing Encapsulation RFC2784) είναι μια λύση για τη δημιουργία tunnel στο 

RFC1812 private address-space traffic  μέσω ενός ενδιάμεσου TCP / IP δικτύου, όπως το Internet. Το 

GRE tunnel δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση απλά συμπυκνώνει τα δεδομένα και τα στέλνει μέσω του 

WAN.  

 

  
Στο παράδειγμα διαγράμματος δικτύου είναι συνδεδεμένα δύο μακρινά δίκτυα LAN1 και LAN2.  

 

Για να δημιουργήσετε GRE tunnel ο 

χρήστης πρέπει να γνωρίζει τις 

ακόλουθες παραμέτρους:  

1. Πηγή και τις διευθύνσεις IP 

προορισμού. 

2. Tunnel τοπικής διεύθυνσης IP 

3. Την μακρινή διεύθυνση IP και τη 

μάσκα υποδικτύου  

 

  

  



 Όνομα πεδίου Εξήγηση 

1. Enable GRE Tunnel Τσεκάρετε το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία GRE tunnel. 

2. TTL Καθορίστε το σταθερό time-to-live (TTL) για διοχέτευση πακέτων [0-

255]. Το 0 είναι μια ειδική τιμή που σημαίνει ότι τα πακέτα κληρονομούν 

την τιμή TTL. 

3. PMTUD Τσεκάρετε το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε το Path Maximum 

Transmission Unit Discovery  (PMTUD) σχετικά με την κατάσταση σε 

αυτό το tunnel. 

4. Remote tunnel 

network address 

Καθορίστε την απομακρυσμένη διεύθυνση υποδικτύου LAN. 

5. Remote CIDR Καθορίστε την τιμή του απομακρυσμένου LAN υποδικτύου CIDR. 

6. Remote IP address Καθορίστε την απομακρυσμένη διεύθυνση IP WAN. 

7. MTU Καθορίστε τη μέγιστη μονάδα μετάδοσης (MTU) του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας σε bytes. 

 

Systems 

 

Configuration Wizard (Οδηγός διαμόρφωσης) 

Ο οδηγός διαμόρφωσης παρέχει έναν απλό τρόπο για γρήγορη ρύθμιση της για τις βασικές λειτουργίες. 

 

Ο οδηγός αποτελείται από 4 βήματα και έχουν ως εξής: 

Βήμα 1 (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτα, ο οδηγός θα σας ζητήσει να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό. Απλά εισάγετε τον ίδιο 

κωδικό στα δύο πεδία Password και Confirmation και πατήστε Next. 

Σημείωση: Σε αυτό το σημείο μπορείτε επίσης να παραλείψετε τον οδηγό (Skip). 

 

Βήμα 2 (3G) 

  



Εναλλακτικό μοντέλο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τη 3G διαμόρφωση. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το πώς 

πρέπει να γίνει αυτό δείτε την ενότητα 3G στο Network. 

 

Βήμα 3 (LAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, σας δίνεται η ευκαιρία να ρυθμίσετε το LAN σας και τις επιλογές για το DHCP server. 

Για λεπτομερή επεξήγηση, βλ. στο LAN (Network). 



Βήμα 4 (WiFi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το τελικό βήμα σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις σας, προκειμένου να στήσετε 

ένα υποτυπώδες Access Point. 

Όταν τελειώσετε με τον οδηγό ρυθμίσεων, πατήστε Finish. 

 

Administration (Διαχειριστής) 

 

Administration properties (ιδιότητες διαχειριστή) 

 

Administration password (κωδικός διαχειριστή) 

 Όνομα πεδίου Εξήγηση 

1. Password Εισάγετε το νέο κωδικό διαχειριστή 

2. Confirmation Επανεισάγετε το νέο κωδικό διαχειριστή 

 

Σημαντικές σημείωση: Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαχείριση web αν ξεχάσετε 

τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή είναι να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής. 

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης διαχειριστή είναι: 

Όνομα χρήστη: admin 

Κωδικός: Admin01 

  



Logging (Καταγραφή) 

Τα αρχεία καταγραφής του συστήματος χωρίζονται στις εξής ομάδες: 

 Info (Πληροφορίες) 

 Notice (Ειδοποίηση)  

 Warning (Προσοχή) 

 Error (Σφάλμα) 

 Critical (Κρίσιμα) 

 Alert (Προειδοποίηση) 

 Emergency (Έκτακτης ανάγκης) 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα αρχεία επιλέγοντας την ομάδα από την αναπτυσσόμενη λίστα και 

πατώντας το κουμπί "show". 

 

 SSH Access control 

 Όνομα πεδίου Εξήγηση 

1. SSH Access Το SSH μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με την επιλογή "Enable" ή 

"Disable" από την αναπτυσσόμενη λίστα 

2. Port Καθορίστε την πόρτα για την πρόσβαση SSH. Προεπιλεγμένη θύρα είναι 22. 

3. Remote SSH 

access 

Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στο router μέσω SSH από το εξωτερικό (WAN). Όταν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι 

επιλεγμένο χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο router μόνο από το LAN. 

Σημείωση: Το router διαθέτει 2 χρήστες: "admin" για WebUI και "root" για SSH. Όταν συνδέεστε μέσω 

SSH χρησιμοποιείστε  "root". 

 

Web Access control 

 Όνομα πεδίου Εξήγηση 

1. HTTP Web 

server port 

Καθορίσετε έναν αριθμό θύρας για τη διαχείριση web του router μέσω του 

πρωτοκόλλου HTTP. Προεπιλεγμένη θύρα είναι 80. 

2. Remote HTTP 

access 

Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στο router μέσω του web interface του HTTP από το εξωτερικό (WAN). Όταν το 

πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 

router μόνο από το LAN. 

3. HTTPS server 

port 

Καθορίσετε έναν αριθμό θύρας για δρομολογητές διαχείρισης web μέσω 

πρωτοκόλλου HTTPS. Προεπιλεγμένη θύρα είναι 443. 

4. Remote 

HTTPS access 

Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στο router μέσω web interface HTTPS από το εξωτερικό (WAN). Όταν το πλαίσιο 

ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο router 

μόνο από το LAN. 

 

  



Backup and Firmware 
 

Backup and reset configuration 

Backup archive - κατεβάστε το τρέχον αρχείο ρυθμίσεων του router στον προσωπικό σας υπολογιστή. 

Reset to defaults - επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του router σας στις προεπιλεγμένες τιμές τους. 

 

Restore configuration (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ρυθμίσεων) 

Restore Backup - ανεβάστε και επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του router με το αρχείο από τον προσωπικό 

υπολογιστή. 

 

Firmware upgrade (αναβάθμιση του firmware_ 

Keep settings - όταν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο το router θα κρατήσει αποθηκευμένες τις 

ρυθμίσεις χρήστη μετά την αναβάθμιση του firmware. Όταν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο 

όλες οι ρυθμίσεις του router θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αναβάθμιση του 

firmware. 

Image – το αρχείο αναβάθμισης του router firmware. 

 

Firmware upgrade – Verify (Αναβάθμιση του firmware – Επαλήθευση) 

 

 

 

 

 

 

Συγκρίνετε το checksum του firmware αρχείου για να εξασφαλίσετε την ακεραιότητα των δεδομένων. Αν 

το checksum είναι σωστό, επιλέξτε "Proceed". Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αναβάθμισης. 

 

Σημαντικές σημείωση: Αφήνοντας αποεπιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Keep settings" πριν από τη 

διαδικασία αναβάθμισης θα αλλάξετε τη διεύθυνση IP του router στην προεπιλεγμένη τιμή 192.168.1.1 

και μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε το router και πάλι (διαβάστε το κεφάλαιο "Logging in"). 

 

Προειδοποίηση: Μην αφαιρείτε ποτέ την τροφοδοσία του router και μην πιέσετε το κουμπί reset κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης! Αυτό θα καταστρέψει εντελώς το router σας και δεν θα είναι 

προσβάσιμο. Αν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση του firmware θα 

πρέπει πάντα να διαβουλεύεται με τον τοπικό αντιπρόσωπο. 

 

Reboot (Επανεκκίνηση) 

Επανεκκινήστε το router πατώντας το κουμπί “Reboot”. 

  



Logout (Αποσύνδεση) 

Αποσύνδεση από το web interface διαχείρισης του router. 

 

Γλωσσάρι 
WAN - Wide Area Network είναι ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που καλύπτει μια ευρεία περιοχή 

(δηλαδή, κάθε δίκτυο που συνδέει όλη την μητροπολιτική, περιφερειακή, ή τα εθνικά σύνορα). Εδώ 

χρησιμοποιούμε τον όρο WAN να σημαίνει το εξωτερικό δίκτυο που το router χρησιμοποιεί για να 

επικοινωνήσει με το Internet. 

LAN - Ένα τοπικό δίκτυο (Local Area Network) είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που συνδέει υπολογιστές 

σε ένα περιορισμένο χώρο, όπως ένα σπίτι, το σχολείο, εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή κτίριο 

γραφείων. 

DHCP - Το Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) είναι ένα πρωτόκολλο διαμόρφωσης δικτύου 

για τους hosts στα δίκτυα Internet Protocol (IP). Οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυα IP 

πρέπει να ρυθμιστούν πριν μπορέσουν να επικοινωνήσουν με άλλους υπολογιστές. Η πιο ουσιαστική 

πληροφορία που χρειάζεται είναι μια διεύθυνση IP και μια προεπιλεγμένη διαδρομή και ένα 

δρομολογημένο πρόθεμα. Το DHCP εξαλείφει την χειροκίνητη εργασία από το διαχειριστή του δικτύου. 

Παρέχει επίσης μια κεντρική βάση δεδομένων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο και 

εξαλείφει διπλές αναθέσεις πόρων. 

ETHERNET CABLE - Αναφέρεται στο CAT5 UTP καλωδίου με βύσμα RJ-45. Με άλλα λόγια: το πιο 

κοινό καλώδιο internet ποτέ. 

AP – Access Point. Ένα σημείο πρόσβασης είναι οποιαδήποτε συσκευή που παρέχει ασύρματη 

συνδεσιμότητα για πελάτες ασύρματου δικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν ενεργοποιήσετε το Wi-Fi 

router σας, router σας γίνεται ένα σημείο πρόσβασης. 

DNS - Domain Name Resolver. Ένας server που μεταφράζει τα ονόματα όπως www.google.gr στις 

αντίστοιχες διευθύνσεις IP τους. Προκειμένου ο υπολογιστής σας ή το router να επικοινωνήσει με κάποιο 

εξωτερικό διακομιστή που χρειάζεται να γνωρίζει την διεύθυνση IP του, το όνομά του 

"www.something.com" απλά δεν θα κάνει. Υπάρχουν ειδικοί servers που εκτελούν το συγκεκριμένο έργο 

για την επίλυση ονομάτων σε διευθύνσεις IP και ονομάζονται Domain Name Servers. Αν δεν έχετε 

οριστεί DNS, μπορείτε ακόμα να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζετε την IP 

της ιστοσελίδας που προσπαθείτε να προσεγγίσετε. 


