
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 OSBRiDGE 5Gi 

 
 Instrukcja Konfiguracji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprogramowanie w wersji 3.03R



1. Wstępne ustawienie i konfiguracja. 
 
Ważne: 
 
1. Każde urządzenie OSBRiDGE 5Gi może pracować albo jako Master albo jako Station. W 
celu stworzenia bezprzewodowego łącza jedno z pary urządzeń musi zostać 
skonfigurowane jako Master a drugie jako Station. 
 
DFS: W celu zgodności z wymogami telekomunikacyjnymi ETSI, urządzenie OSBRiDGE 5Gi 
pracujące jako Master skanuje po starcie dostępne częstotliwości w poszukiwaniu sygnału 
radarowego, tak aby nie pracować na zajętej przez radar częstotliwości. Po wybraniu częstotliwości 
urządzenie pracujące w trybie Master aktywnie monitoruje zajmowaną częstotliwość na obecność 
sygnału radarowego. W przypadku jego wykrycia urządzenie zrestartuje się w celu wybrania innej 
częstotliwości wolnej od zakłóceń. 
 
Należy zauważyć, że wykrywanie radaru odbywa się tylko na urządzeniu OSBRiDGE 5Gi pracującym 
w trybie Master, a nie w trybie Station. Urządzenie Station OSBRiDGE 5Gi podłącza się do 
urządzenia Master OSBRiDGE 5Gi automatycznie na częstotliwości wybranej przez urządzenie 
Master OSBRiDGE 5Gi. 
 
Ze względu na powyższe, urządzenie OSBRiDGE 5Gi pracujące w trybie Master jest gotowe do 
pracy po około 3 minutach od startu, a pracujące w trybie Station po 2 minutach. Przeciętnie 
ustanowienie funkcjonalnego radiowego łącza pomiędzy urządzeniami OSBRiDGE 5Gi zajmuje 4-5 
minut. 
 
2. W celu przestawienia ustawień urządzenia OSBRiDGE 5Gi do ustawień fabrycznych 
należy wcisnąć i przytrzymać wciśniete przez 10 sekund przycisk resetujący znajdujący 
sie w urządzeniu PoE podłączonemu do zasilacza urządzenia. 



Autoryzacja: 
 
Urządzenia OSBRiDGE 5Gi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie 
skonfigurowane z następującymi ustawieniami fabrycznymi:   
 
Adres IP: 192.168.1.254 
Maska podsieci: 255.255.255.0 
Nazwa użytkownika: admin 
Hasło: public 
 
Ekran logowania wygląda następująco: 

 
 
Aby załogować się do urządzenia proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie 
wcisnąć przycisk „SUBMIT” . 
 
UWAGA, po zmianie parametrów urządzenia i wciśnięciu przycisku “SUBMIT” nowe 
ustawienia zadziałają tylko po wciśnięciu przycisku „Apply Changes” (zastosuj zmiany) 
znajdującego się w prawnym górnym rogu strony konfiguracyjnej. Urządzenie wymaga 
zrestartowania, aby działało w oparciu o nowe ustawienia.



2. Informacje Systemowe  
 
Zakładka „System Information” - informacje o sprzęcie i parametrach pracy: 

 
 



Device Information - Informacje o urządzeniu: 

Device Type – Aktualny typ urządzenia. 

MAC Address –  Adres MAC urządzenia. 

Firmware Version – Wersja oprogramowania. 

Hardware Revision – Wersja sprzętu. 

Regulatory Domain – Aktualnie zaprogramowana domena telekomunikacyjnej regulacji prawnej: 

ETSI - dla krajów europejskich (zgodnie z wymaganiami EN 301 893 dla 
szerokopasmowych sieci radiowych). 

OFCOM - dla Wielkiej Brytanii (zgodnie z wymaganiami UK Radio Interface Requirement 
2007 Fixed Broadband Services dla zakresu częstotliwości 5725-5850 MHz, 
98/34/EC Notification Number: 2003/204/UK). 

 

 
System Information - Informacje Systemowe: 

Wireless Mode – Tryb pracy bezprzewodowej: 

  Master – dla urządzenia pracującego w trybie Master, 

  Station – dla urządzenia pracującego w trybie Station.  

Status – Status połącznia: 

  Not Connected – brak połącznia pomiędzy mostami bezprzewodowymi, 

  Connected – zostało nawiązane połączenie pomiędzy  mostami bezprzewodowymi. 

Remote BSSID – Adres MAC zdalnego urządzenia. 

Signal Strength – Poziom sygnału  zdalnego urządzenia. 

Frequency – Aktualna częstotliwość na jakiej pracuje urządzenie. 
 
Dla domeny telekomunikacyjnych regulacji prawnych ETSI dostępnych jest 11 oddzielonych 
kanałów: 5500 MHz, 5520 MHz, 5540 MHz, 5560 MHz, 5580MHz, 5600 MHz, 5620 MHz, 5640 MHz, 
5660 MHz, 5680 MHz and 5700 MHz. Urządzenia OSBRiDGE 5Gi korzystają z dynamicznego wyboru 
częstotliwości (DFS - Dynamic Frequency Selection) i kanał jest wybierany losowo przy stacie 
urządzenia pracującego w trybie Master. Urządzenie pracujące w trybie Station automatycznie 
wybierze częstotliwość, na której pracuje Master. 
 
Dla domeny telekomunikacyjnych regulacji prawnych OFCOM dostępne są 4 oddzielone kanały: 
5735 MHz, 5755 MHz, 5775 MHz and 5835 MHz. Urządzenia OSBRiDGE 5Gi korzystają z 
dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS - Dynamic Frequency Selection) i kanał jest wybierany 
losowo przy stacie urządzenia pracującego w trybie Master. Urządzenie pracujące w trybie Station 
automatycznie wybierze częstotliwość, na której pracuje Master. 
 
Data Rate -  Prędkość bitowa z jaką zostało nawiązane połączenie ze zdalnym urządzeniem. 
 
Temperature – Temperatura procesora w urządzeniu. 
 
 
Operational Settings -  Ustawienia Systemowe: 

IP Mode – urządzenie OSBRiDGE 5Gi może pracować jako most (Bridge) lub ruter (Router). 

IP Address – Adres IP urządzenia. 



Subnet Mask – Maska podsieci urządzenia.. 

Default Gateway – Aktualnie zdefiniowana domyślna brama sieciowa. 

Uptime – Czas, który upłynął od ostatniego restartu urządzenia. 

System Load – Obciążenie systemu – średnia ilość procesów czekających w kolejce na wolny czas 
procesora przez ostatnią minutę, 5 i 15 minut. 

ESSID - Nazwa lokalnej sieci bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia pracujące w lokalnej sieci 
bezprzewodowej muszą używać tej samej nazwy (ESSID) aby możliwa była wzajemna komunikacja 
pomiędzy tymi urządzeniami. 

Fragmentation Threshold – Granica fragmentacji. Maksymalny rozmiar pakietu, powyżej którego 
następuje fragmentacja. 

Supported Data Rates – Dostępne dla urządzenia prędkości transmisji radiowej. Dostępne 
prędkości: 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps and 6 Mbps. 

ACK Timeout – Limit czasu dla ACK. Wartość ta określa czas oczekiwania na potwierdzenie 
otrzymania pakietu (ACK), który musi upłynąć aby urządzenie powtórnie wysłało pakiet. Wartość ta 
jest bardzo użyteczna dla połączeń na dużą odległość i dla połączeń z dużą ilością duplikatów – 
zwiększanie w takich przypadkach tej wartości może pomóc w zwiększeniu wydajności. 

 

 



3. Ustawienia Bezprzewodowe 
 

 
 
Device Name – Należy tu podać nazwę urządznia w celu łatwiejszej jego identyfikacji. 

ESSID – Należy tu podać nazwę lokalnej sieci bezprzewodowej. Oba urządzenia tworzące łącze 
bezprzewodowe muszą używać tej samej nazwy (ESSID) aby możliwa była wzajemna komunikacja 
pomiędzy tymi urządzeniami. Maskymalna długość: 32 znaki. 

BSSID - BSSID odpowiada adresowi MAC bezprzewodowego mostu, z którym ma zostać 
zestawione połączenie. Użycie wartości 00:00:00:00:00:00 spowoduje podłączenie do dowolnego 
mostu bezprzewodowego, będącego w zasięgu, bazując tylko na nazwie sieci ESSID. 

 

Wireless Operational Mode – Należy tu wybrać tryb pracy bezprzewodowej: 

Master – dla urządzenia pracującego w trybie Master, 

Station – dla urządzenia pracującego w trybie Station.  

Uwaga: w celu stworzenia bezprzewodowego łącza jedno z pary urządzeń musi zostać 
skonfigurowane jako Master, a drugie jako Station. 

IP Operational Mode – Należy tu wybrać tryb pracy IP: 

 Bridge – Most sieciowy pracuje w warstwie 2 modelu OSI sieci. Oznacza to iż nie wie nic o 
protokołach, tylko przekazuje dane do adresu docelowego zawartego w pakiecie. Ten adres 
to unikalny dla wszystkich urządzeń sieciowych adres MAC (Media Access Control). W trybie 
mostu sieciowego wszystkie urządzenia pracują w tej samej podsieci, wiec problem braku 
wzajemnej komunikacji lub dzielenia połączenia internetowego nie występują. Poprzez most 
sieciowy mogą zostać przekazane dane tylko o poprawnym adresie MAC po drugiej stronie 
mostu. Mosty sieciowe nie wymagają programowania - uczą się adresów urządzeń 
podłączonych do niego poprzez przetwarzanie ruchu przechodzącego przez most. Mosty 



sieciowe są bardzo przydatne do grupowania sieci bazujących na różnych mediach, a 
pomimo tego utrzymania segmentacji tak, aby dane nie należące do danego segmentu nie 
dostawały się do niego. 

Ruter – Ruter to urządzenie pracujące w warstwie 3 modelu OSI sieci, przekazujące dane w 
zależności od adresu sieciowego, a nie adresu sprzętowego MAC. Rutery rozdzielają lokalne 
sieci LAN na podsieci. Umożliwiają także kontrolę ruchu nie przekazując pakietów do podsieci 
do których dane pakiety nie należą., jednakże do poprawnego działania ruter wymaga 
uprzedniego skonfigurowania. 

Fragmentation Threshold – Należy podać tu granica fragmentacji, tj. maksymalny rozmiar 
pakietu, powyżej którego następuje fragmentacja. 

Web Login Timeout – Limit czasu nieaktywności na stronach WWW. Należy podać wartość 
określającą długość podtrzymywania sesji zarządzania przez WWW przy braku aktywności 
użytkownika.  

ACK Timeout – Limit czasu dla ACK. Wartość ta określa czas oczekiwania na potwierdzenie 
otrzymania pakietu (ACK), który musi upłynąć aby urządzenie powtórnie wysłało pakiet. Wartość ta 
jest bardzo użyteczna dla połączeń na dużą odległość i dla połączeń z dużą ilością duplikatów – 
zwiększanie w takich przypadkach tej wartości może pomóc w zwiększeniu wydajności. 

Wartość ta powinna wynosić: 
 
Odległość Wartość 
2 km 30 
5 km 53 
10km 87 
15km 124 
20km 165 
 
Wartośc ta została sklakulowana w następujący sposób: ACK=20+((odległość*2)*5), gdzie 
odległość wyrażona jest w milach (1 mila = 1.6km).



4. IP Settings - Ustawienia IP 

Tryb mostu sieciowego: 

 

Device IP – Należy tu podać adres IP urządzenia. 

Subnet Mask – Należy tu podać maskę podsieci. 

Default Gateway – Główna brama - adres rutera, do którego będzie przekazywany cały 
adresowny poza sieć lokalną.



Ruter: 

 

Wired Interface IP – Należy tu podać adres IP intefrejsu przewodowego. 

Wired Interface Mask –  Należy tu podać maskę podsieci przewodowej. 

Wireless Interface IP –  Należy tu podać adres IP intefrejsu bezprzewodowego. 

Wireless Interface Mask – Należy tu podać maskę podsieci bezprzewodowej. 

Default Gateway – Główna brama - adres rutera, do którego będzie przekazywany ruch nie 
skierowany do uprzednio zdefiniowanych tras lub do sieci lokalnej. 

Defined Routes – Zdefiniowane trasy. W tej tabeli wyświetlane są aktualnie zdefiniowane trasy 
statyczne. Aby usunąć definicję trasy należy zaznaczyć pole "Delete" i wcisnąć przycisk SUBMIT i 
dołu strony. Uwaga – nie jest możliwe usunięcie dwóch pierwszych pozycji – bezpośrednich tras do 
lokalnych interfejsów. 

Add Route – dodawanie trasy: 

Direct – Wired/Wireless – Bezpośredniej przewodowej lub bezprzewodowej – W przypadku gdy 
ruter podłączony jest bezpośrednio do dwóch lub więcej podsieci, może przekazywać pakiety IP 
pomiędzy tymi podsieciami używając trasy bezpośredniej. Trasa bezpośrednia składa się z adresu 
IP który określa adres bazowy dla trasy, maski podsieci, która definiuję klasę adresów IP które 
będą obsługiwane oraz interfejsu do którego dana podsieć jest podłączona. Gdy router odbiera 
pakiet IP adresowany do urządzenia podłączonego bezpośrednio do obsługiwanej podsieci, przesyła 
go bezpośrednio do urządzenia docelowego na zdefiniowanym interfejsie. Przy definiowaniu tras 
bezpośrednich w polu Gateway należy podać 0.0.0.0 . 

Indirect – Pośredniej – W przypadku gdy ruter powinien przekazać pakiet IP pomiędzy podsieciami 
do których nie jest bezpośrednio podłączony, należy zdefiniować trasę pośrednią. Trasa pośrednia 



składa się z adresu IP, który określa adres bazowy dla trasy, maski podsieci, która definiuję klasę 
adresów IP które będą obsługiwane oraz bramy, która przekaże pakiet. Gdy router odbiera pakiet 
IP adresowany do sieci pośredniej, przesyła go dalej do zdefiniowanej bramy (Gateway) do 
dalszego przekazania.



5. Change Password – Zmiana hasła 

  

Ta strona umożliwia zmianę haseł, które używane są przy dostępie i konfiguracji urządzenia. 



6. Firmware Upgrade - Aktualizacja oprogramowania 

 

Ta strona umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Zaleca się aktualizację 
oprogramowania tylko nowszej wersji niż aktualnie zainstalowana.  

Zawsze zaleca sie korzystać z najnowszego oprogramowania, które można pobrać ze strony  
http://www.osbridge.com/support . Nowe oprogramowanie nie tylko zawiera poprawki błędów, ale 
także często udostępnia nowe funkcjonalności. 
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