
OSBRiDGE 5XLi / 5GXi

Instrukcja Konfiguracji

Oprogramowanie w wersji 3.30R



1. Ustawienia domyślne i konfiguracja.

Urządzenia OSBRiDGE 5XLi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie 
skonfigurowane z następującymi ustawieniami fabrycznymi:  

Adres IP: 192.168.1.251
Maska podsieci: 255.255.255.0
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: public

Ekran logowania wygląda następująco:

Aby zalogować 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  Configuration” 
znajdującego się w prawnym górnym rogu strony konfiguracyjnej. Urządzenie wymaga 
także  zrestartowania  (przycisk  “Reboot”),  aby  pracowało  w  oparciu  o  nowe 
ustawienia.



2. Informacje Systemowe

Zakładka “System Information” (informacje systemowe) podaje informacje o sprzęcie i 
parametrach pracy:



Informacje o urządzeniu:

Device Type - 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 lub FCC dla Stanów Zjednoczonych i krajów bez regulacji 
prawnych.

Informacje o połączeniu: 

Status - Connected - urządzenie aktualnie jest połączone z punktem dostępowym (Access 
Point) - tryb 802.11a - lub stacji bazowej (Base Station) - tryb pollingu. 

Not Connected - nie zostało ustanowione żadne połączenie.

BSSID  -  Adres  MAC  punktu  dostępowego  lub  stacji  bazowej,  do  którego  urządzenie  jest 
aktualnie podłączone.

Signal Strength - Moc sygnału punktu dostępowego.

Noise Level - Poziom szumu wykrywany przez urządzenie.

Operational Rate - Prędkość bitowa z jaką urządzenie wysyła pakiety do punktu dostępowego.

TX Packets - Ilość pakietów danych przesłanych do punktu dostępowego 

RX Packets - Ilość pakietów danych odebranych z punktu dostępowego.

TX Bytes - Ilość bajtów przesłanych do punktu dostępowego.

RX Bytes - Ilość bajtów odebranych z punktu dostępowego.

Ethernet Speed - Aktualna prędkość pracy.

Parametry pracy: 

Device Name - Nazwa systemu dla ułatwienia identyfikacji urządzenia OSBRiDGE 5XLi. 

WLAN Operational Mode - Skonfigurowany w danym urządzeniu tryb pracy w bezprzewodowej 
sieci LAN. 

Dostępne tryby: 

Infrastructure Client - Klient sieciowy - ten tryb umożliwia podłączenie urządzenia do 
dowolnego punktu dostępowego pracującego w trybie 802.11a (np. Mikrotik czy StarOS).

Polling  Client -  Klient  pollingowy  -  ten  tryb  umożliwia  podłączenie  do  urządzenia 
OSBRiDGE  5G,  z  własnym  protokołem  odpytywania  w  oparciu  o  adresy  MAC  stacji 
bezprzewodowych  (tzw.  protokołem  pollingowym),  zoptymalizowanym  dla  wysokiej 
wydajności zewnętrznych sieci bezprzewodowych.

AP Client  -  Klient  AP -  ten tryb umożliwia  podłączenie  do  urządzenia  OSBRiDGE 5G 
pracującego w trybie Access Point oraz pełne przenoszenie ruchu w trybie Bridge, bez 
maskowania adresow MAC urządzeń znajdujących się za urządzeniem OSBRiDGE 5XLi.

PtP Bridge Master  - Tryb ten umożliwia uzyskanie połączenia punkt - punkt z innym 
urządzeniem OSBRiDGE 5XLi lub OSBRiDGE 5Gi pracującym w trybie PtP Bridge Slave (lub 
Client  w  przypadku  urządzenia  OSBRiDGE  5Gi).  W  przypadku  pracy  w  tym  trybie 
konieczne jest zdefiniowanie w polu Preferred BSSID adresu MAC urządzenia z którym 
łączy się OSBRiDGE 5XLi.



PtP Bridge Slave  -  Tryb ten umożliwia uzyskanie  połączenia punkt  -  punkt z  innym 
urządzeniem OSBRiDGE 5XLi lub OSBRiDGE 5Gi pracującym w trybie PtP Bridge Master 
(lub Master w przypadku urządzenia OSBRiDGE 5Gi). W przypadku pracy w tym trybie 
konieczne jest zdefiniowanie w polu Preferred BSSID adresu MAC urządzenia z którym 
łączy się OSBRiDGE 5XLi.

802.11 Mode -  Zwykły  tryb  802.11a  lub  tryb  802.11a  Turbo  (gdy  zezwala  na  to  domena 
regulacji prawnych).

IP Operational Mode -  Skonfigurowany w danym urządzeniu tryb pracy sieciowej. Dostępne 
tryby: most, router lub router NAT (z translacją adresów MAC).

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.

Frequency - Częstotliwość na której urządzenie aktualnie pracuje.

Channel  Width - Szerokość pasma z jakim aktualnie pracuje urządzenie.

Preferred  BSSID -  Adres  MAC  punktu  dostępowego  do  którego  urządzenie  ma  zostać 
podłączone. Dla wartości  00:00:00:00:00:00 przy połączeniu używana jest tylko nazwa sieci 
(ESSID).

PPPoE  Authorization -  Status  autoryzacji  PPPoE  -  wyłączona  (Disabled) lub  włączona 
(Enabled).

PPPoE  Link  Status -  Status  połączenia  PPPoE.  Połączone  (Connected) jeżeli  urządzenie 
OSBRiDGE 5XLi  ustanowi  połączenie  PPPoE z  koncentratorem PPPoE lub  nie  połączone (Not 
Connected) w przeciwnym przypadku.

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

RTS Threshold -  Granica  RTS.  Minimalny rozmiar  pakietu,  który  wymaga uzgadniania  RTS 
(Request To Send) zmniejszającego ilość kolizji. Dla pakietów mniejszych niż wartość graniczna 
RTS  nie  jest  wysyłany  i  pakiet  jest  bezpośrednio  transmitowany  przez  radio.  Dla  pakietów 
większych i równych wartości granicznej ustanawiane jest połączenie z uzgadnianiem RTS/CTS.

WLAN Speed - Skonfigurowana prędkość interfejsu bezprzewodowego.

Supported Data Rates -  Wspierane przez urządzenie prędkości  transmisji  bezprzewodowej. 
Dostępne prędkości: 

– 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbps w trybie 802.11a.

– 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 oraz 108 Mbps w trybie 802.11a Turbo.

– 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 oraz 27 Mbps w trybie 802.11a przy szerokości pasma 10 Mhz.

– 1.5, 2.25, 3, 4.5, 6, 9, 12 oraz 13.5 Mbps w trybie 802.11a przy szerokości pasma 5 MHz.

Supported  Frequencies  -  Wspierane  przez  urządzenie  częstotliwości  transmisji 
bezprzewodowej.

Distance to the Access Point - Skonfigurowana odległość pomiędzy urządzeniem OSBRiDGE 
5XLi device a punktem dostępowym, który ma zostać podłączony.

IP Address - Adres IP urządzenia.

Subnet Mask - Aktualnie zdefiniowana maska podsieci.

Default Gateway - Aktualnie zdefiniowana brama podsieci.



DHCP -  Status  wbudowanego  w  urządzenie  serwera  lub  klienta  DHCP  (Dynamic  Host 
Configuration Protocol). Wyłączony (Disabled) lub włączony (Enabled).

Traffic Shaping - Status limitowania przesyłanych danych w oparciu o zdefiniowane zasady. 
Brak limitowania danych (Disabled) lub limitowanie włączone (Enabled).

Firewall -  Status  zapory  ogniowej.  Włączona  (Enabled),  co  oznacza,  że  wbudowana  w 
urządzenie  zapora  przepuści/zablokuje  ruch  zgodnie  ze  zdefiniowanymi  regułami  lub  brak 
filtrowania pakietów (Disabled).

Web Server on Port -  Numer portu na którym pracuje wbudowany serwer konfiguracyjnych 
stron WWW.

Watchdog  -  Status  układu  alarmowego.  Wyłączone  (Disabled)  lub  włączone  (Enabled) - z 
kontrolą (ping) urządzenia o podanym adresie IP.

Web  Login  Timeout  -  Aktualnie  skonfigurowany  limit  czasu  nieaktywności  na  stronach 
konfiguracyjnych WWW.



3. Ustawienia Główne (zakładka General Settings)

Regulatory  Domain -  Należy  tu  wybrać  domenę  telekomunikacyjnych  regulacji  prawnych 
właściwą dla lokalizacji urządzenia. 

Wspierane domeny i dozwolone częstotliwości:

Europe - 5500 - 5700 MHz z odstępem kanałowym 20MHz (11 kanałów) z DFS;

UK - OFCOM FWA - 5735 MHz, 5755 MHz, 5775 MHz, 5835 MHz z DFS;

USA - 5180 - 5320 MHz  z odstępem kanałowym 20MHz, 5745 - 5825MHz  z odstępem 
kanałowym (13 kanałów);

Far East & Africa - 4920 - 6100 MHz  z odstępem kanałowym 10 MHz, tryby 802.11a i 
802.11a Turbo (118 kanałów).

Device Name - Należy tu podać nazwę urządzenia dla ułatwienia identyfikacji w sieci urządzeń 
OSBRiDGE XL.

ESSID - Należy tu podać unikalną nazwę sieci, współdzieloną przez wszystkie punkty lokalnej 
sieci  bezprzewodowej.  Nazwa  ta  musi  być  identyczna  dla  wszystkich  punktów  i  urządzeń 
mających pracować w tej samej sieci. Maksymalna długość: 32 znaki.

Preferred  BSSID -  Należy  tu  podać  BSSID,  który  odpowiada  adresowi  MAC  punktu 
dostępowego lub bezprzewodowego mostu, z którym ma zostać zestawione połączenie. Użycie 
wartości 00:00:00:00:00:00 spowoduje podłączenie do dowolnego punktu dostępowego bazując 
tylko na nazwie sieci ESSID.

WLAN Operational  Mode -  Należy tu wybrać tryb pracy w lokalnej  sieci  bezprzewodowej. 
Dostęne tryby:

Infrastructure Client - Klient sieciowy - ten tryb umożliwia podłączenie urządzenia do 
dowolnego punktu dostępowego pracującego w trybie 802.11a (np. Mikrotik czy StarOS).



Polling  Client -  Klient  pollingowy  -  ten  tryb  umożliwia  podłączenie  do  urządzenia 
OSBRiDGE  5G,  z  własnym  protokołem  odpytywania  w  oparciu  o  adresy  MAC  stacji 
bezprzewodowych  (tzw.  protokołem  pollingowym),  zoptymalizowanym  dla  wysokiej 
wydajności zewnętrznych sieci bezprzewodowych.

AP Client  -  Klient  AP -  ten tryb umożliwia  podłączenie  do  urządzenia  OSBRiDGE 5G 
pracującego w trybie Access Point oraz pełne przenoszenie ruchu w trybie Bridge, bez 
maskowania adresow MAC urządzeń znajdujących się za urządzeniem OSBRiDGE 5XLi.

PtP Bridge Master  - Tryb ten umożliwia uzyskanie połączenia punkt - punkt z innym 
urządzeniem OSBRiDGE 5XLi lub OSBRiDGE 5Gi pracującym w trybie PtP Bridge Slave (lub 
Client  w  przypadku  urządzenia  OSBRiDGE  5Gi).  W  przypadku  pracy  w  tym  trybie 
konieczne jest zdefiniowanie w polu Preferred BSSID adresu MAC urządzenia z którym 
łączy się OSBRiDGE 5XLi.

PtP Bridge Slave  -  Tryb ten umożliwia uzyskanie  połączenia punkt  -  punkt z  innym 
urządzeniem OSBRiDGE 5XLi lub OSBRiDGE 5Gi pracującym w trybie PtP Bridge Master 
(lub Master w przypadku urządzenia OSBRiDGE 5Gi). W przypadku pracy w tym trybie 
konieczne jest zdefiniowanie w polu Preferred BSSID adresu MAC urządzenia z którym 
łączy się OSBRiDGE 5XLi.

IP Operational Mode - Nalezy tu podać tryb pracy IP. Dostępne tryby: 

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.

Router - Router to urządzenie pracujące w warstwie 3 modelu OSI sieci, przekazujące 
dane  w  zależności  od  adresu  sieciowego,  a  nie  adresu  sprzętowego  MAC.  Routery 
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 router wymaga uprzedniego skonfigurowania.

NAT Router - Ten tryb podobny jest do trybu routera z tą różnicą, iż ruch wychodzący 
poprzez  interfejs  bezprzewodowy  jest  maskowany.  Maskowanie  umożliwia  wielu 
urządzeniom  anonimowy  dostęp  do  Internetu  poprzez  bramę  (w  tym  przypadku 
urządzenie OSBRiDGE). Dla innych urządzeń w Internecie cały ruch wychodzący z sieci 
widoczny  będzie  jako  ruch  generowany  tylko  przez  samo  urządzenie  OSBRiDGE. 
Dodatkowo  maskowanie  IP  stanowi  podstawę  do  stworzenia  dość  bezpiecznego 
środowiska sieciowego.

DHCP - Włączenie (Client Enabled i Server Enabled) lub wyłączenie (Disabled) wbudowanego 
serwera/klienta DHCP

DHCP Relay – Jeśli tryb  IP Router/NAT Router jest włączony to włączenie opcji DHCP Relay 
spowoduje, że zapytania klientów DHCP będą przekazywane z sieci  LAN do sieci  WLAN oraz 
odpowiedzi DHCP Server będą przekazywane z powrotem. Jeśli nie podamy adresu IP serwera 
DHCP (domyslnie wpisane 0.0.0.0) wtedy pakiety DHCP będą wysyłane do wszystkich serwerów 
DHCP w sieci WLAN. Jeśli podamy adres IP serwera DHCP wtedy wszystkie pakiety DHCP będą 
przesyłane tylko do tego serwera DHCP.

Firewall - Włączenie (Enabled) lub wyłączenie (Disabled) wbudowanej zapory filtrującej pakiety

PPPoE  Authorization -  Włączenie  (Enabled)  lub  wyłączenie  (Disabled)  autoryzacji  PPPoE 
wbudowanego klienta PPPoE:



-W trybie mostu IP - gdy PPPoE jest włączone - urządzenie zaloguje się do koncentratora 
PPPoE  i  nawiąże  z  nim  połączenie  PPP.  Pozostały  (poza  PPPoE)  ruch  sieciowy  będzie 
przekazywany przez most bez zmian.

- W trybie routera - gdy PPPoE jest włączone - urządzenie zaloguje się do koncentratora 
PPPoE i nawiąże z nim połączenie PPP poprzez bezprzewodowy interfejs w trybie klienta 
punktu  dostępowego  lub  poprzez  interfejs  przewodowy w trybie  punktu  dostępowego, 
gdzie łącze PPPoE będzie podstawową bramą dla urządzenia. W trybie router/klient punktu 
dostępowego  cały  ruch  pochodzący  z  przewodowej  podsieci  LAN  zostanie  przekazane 
poprzez łącze PPPoE do koncentratora PPPoE.

PPPoE Username/Password - Należy tu podać nazwę użytkownika i hasło PPPoE konieczne do 
utworzenia połączenia PPP z koncentratorem.

Urządzenie wspiera następujące typy autoryzacji PPPoE: CHAP, PAP, MSCHAP i MPAP. 

Watchdog - Gdy układ alarmowy jest włączony (Enabled) urządzenie OSBRiDGE 5XLi wyśle trzy 
pakiety ICMP Echo Requests do skonfigurowanego adresu IP co 3 minuty. W przypadku braku 
jakiejkolwiek odpowiedzi urządzenie zostanie przerestartowane automatycznie.
Urządzenie posiada także niezależny, wbudowany sprzętowy układ alarmowy, który sprawdza 
krytyczne parametry systemu i w przypadku gdy system stanie sie niestabilny lub przestanie 
pracować  zrestartuje  urządzenie.  Ten  układ  pracuje  bez  przerwy  niezależnie  od  konfiguracji 
urządzenia alarmowego.

Run Web Server on Port - Należy tu podać numer portu, na którym ma pracować wbudowany 
serwer stron WWW.

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

Reset  to  Default  Password  -  Hasło  domyślne  używane  do  zrestartowania  urządzenia 
(domyślnie takie samo jak administratora).

NTP Server – Należy  tu wpisac  adres  IP  serwera NTP (Network Time Protocol)  urządzenie 
OSBRiDGE zsynchronizuje swój czas z czasem serwera NTP.

ETH Speed - Ustawienie prędkości pracy urządzenia w sieci Ethernet dostępne wartości to: Auto 
Negotiation,  100Mbps  Full  Duplex,  100Mbps  Half  Duplex,  10Mbps  Full  Duplex,  10Mbps  Half 
Duplex.

Last Good Config – Jeśli włączone (Enabled) to w przypdaku gdy nastąpi restart wywołany 
przez Watchdoga po zmianie ustawień i restarcie urządzenia (pierwsze wysłanie pakietów ICMP) 
system po ponownym wystartowaniu wróci do ustawień z przed dokonanych zmian (Ostatnia 
dobra konfiguracja). 



4. IP Settings (Ustawienia IP)

4.1. Tryb routera/routera NAT

Wired Interface IP - Należy tu podać adres IP interfejsu przewodowego.

Wired Interface Mask -  Należy tu podać maskę podsieci przewodowej.

Wireless Interface IP -  Należy tu podać adres IP interfejsu bezprzewodowego.

Wireless Interface Mask - Należy tu podać maskę podsieci bezprzewodowej.

Default Gateway - Główna brama - adres routera, 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 
router 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  router  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.

4.2. Tryb mostu sieciowego

Device IP - Należy tu podać adres IP urządzenia.

Subnet Mask - Należy tu podać maskę podsieci.

Default Gateway - Główna brama - adres routera, do którego będzie przekazywany cały ruch 
wychodzący.



5. Advanced Settings - Ustawienia pozostałe

Fragmentation Threshold - Należy tu podać granicę fragmentacji, powyżej której następuje 
dzielenie pakietu.

RTS/CTS Threshold -  Należy tu podać rozmiar graniczny wielkości  pakietu, powyżej której 
wymagane jest uzgadnianie RTS/CTS, zmniejszające ilość kolizji. Dla pakietów mniejszych niż 
zdefiniowana wartość, synchronizacja RTS/CTS nie jest uzgadniana i pakiet jest bezpośrednio 
transmitowany przez radio. Dla pakietów większych i równych wartości granicznej ustanawiane 
jest połączenie z uzgadnianiem RTS/CTS. Wartość ta powinna być zmieniana tylko przy pracy w 
trybie klienta punktu dostępowego.

Distance to the Peer (kilometers) - Należy tu podać odległość (w kilometrach) pomiędzy 
urządzeniem OSBRiDGE 5XLi/5GXi,  a punktem dostępowym, do którego się łączy.  

Tx  Power  -  Domyślnie  urządzenie  OSBRiDGE  5XLi/5GXi  wysyła  dane  z  maksymalną  mocą 
dostępną dla danej domeny prawnej i wybranej częstotliwości. Przy użyciu kontroli mocy (TPC - 
Transmit Power Control), możliwe jest obniżenie poziomu mocy w celu zredukowania zakłóceń z 
sąsiednich urządzeń.

Chanel Width – Możemy wybrać szerokość pasma na jakiej będzie działać urządzenie. Możliwe 
wartości to 5, 10 i 20 Mhz.

WLAN  Speed -  Należy  wybrać  prędkość  transmisji,  którą  ma  wspierać  urządzenie  przy 
podłączaniu do punktu dostępowego. Dostępne prędkości: 
– 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbps w trybie 802.11a
– 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 oraz 108 Mbps w trybie 802.11a Turbo.
– 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 oraz 27 Mbps w trybie 802.11a przy szerokości pasma 10 Mhz.
– 1.5, 2.25, 3, 4.5, 6, 9, 12 oraz 13.5 Mbps w trybie 802.11a przy szerokości pasma 5 MHz.

Data Encryption - Należy tu włączyć lub wyłączyć szyfrowanie danych przesyłanych interfejsem 
radiowym.

Encryption – Proszę wybrać schemat szyfrowania WLAN: WEP lub WPA-PSK (TKIP)

WEP Key – Należy wpisać klucz dla szyfrowania WEP. Wpisany klucz powinien być wpisany w 
postaci szesnastkowej w następującym formacie:
64 bit WEP: xxxx-xxxx-xx
128 bit WEP: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx
156 bit WEP: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx



Pre-shared WPA Key – Należy wpisać klucz (hasło) w postaci od 8-63 znaków, np. OSBRiDGE.

Supported  Data  Rates  –  Włączony  (Enable)  lub  Wyłączony  (Disable)  WLAN Data  Rates  , 
urządzenie  OSBRiDGE  w  trybie  automatycznym  będzie  używać  tylko  zaznaczonych 
częstotliwości.



6. QOS Settings - Ustawienia QOS

Kiedy urządzenie  działa  jako  Access Point  wbudowany kontroler  ruchu pozwala na regulację 
szybkości przepływu danych na podstawie:

W trybie Mostu – bazując na adresach MAC

W trybie Routera – bazując na adresach IP lub podsieci IP

Downlink – W trybie AP podajemy szybkość przepływu danych wychodzących poprzez interfejs 
radiowy. W trybie APC podajemy szybkość przepływu danych poprzez interfejs przewodowy.

Uplink – W trybie AP podajemy szybkość przepływu danych wychodzących poprzez interfejs 
przewodowy. W trybie APC podajemy szybkość przepływu danych poprzez interfejs radiowy.

Total Downlink Speed – Sumaryczny, dopuszczalny transfer urządzenia.

Total Uplink Speed – Sumaryczny, dopuszczalny transfer urządzenia.

High  Priority  Traffic  –  Należy  podać  procentowo  limity  wg  których  urządzenie  będzie 
rezerwowało  szerokość  pasma  dla  ruchu  pakietów  o  wysokim  priorytecie  (minimum  i 
maksimum). Do ruchu o wysokim priorytecie są klasyfikowane np. aplikacje VOIP i inne o niskim 
czasie oczekiwania dla poprawnego działania.



Default  Priority  Traffic –  Należy  podać  procentowo  limity  wg  których  urządzenie  będzie 
rezerwowało  szerokość  pasma  dla  ruchu  pakietów  o  domyślnym  priorytecie  (minimum  i 
maksimum) o ile kolejka pakietów o wysokim priorytecie będzie pusta. Do ruchu o domyślnym 
priorytecie są klasyfikowane np. http, smp, pop3, ssh i tak dalej).

Low  Priority  Traffic –  Należy  podać  procentowo  limity  wg  których  urządzenie  będzie 
rezerwowało szerokość pasma dla ruchu pakietów o niskim priorytecie (minimum i maksimum). 
Do ruchu o niskim priorytecie jest klasyfikowany cały ruch, który nie należy do innych kolejek.

Per  User  QOS –  Jeśli  włączymy  (Enabled)  to  poniższe  reguły  umożliwią  skonfigurowanie 
indywidualnych reguł dla ruchu pakietów.

Table QOS Entries –

Enabled – Jeżeli pole jest zaznaczone to dana reguła jest przetwarzany w przeciwnym wypadku 
jest pomijana.

Description – Opis reguły.

Type – możemy wybrać odpowiedni typ adresu ANY, adres MAC lub adres IP.

Address –  Jeżeli  w  pisujemy  adres  MAC  to  musimy  go  wpisać  w  postaci  ciągu: 
xx:yy:xx:yy:xx:yy.  Jeśli  wpisujemy pojedynczy adres IP  to  wpisujemy go w postaci  ciągu: 
x.x.x.x/32, lub jeśli limitujemy prędkość podsieci to w postaci: x.x.x.x/y (np. 192.168.0.0/24 
powoduje, że reguła dotyczy adresów IP od 192.168.0.0 do 192.168.0.255).

Downlink Speed – Definiujemy sumaryczny, dopuszczalny transfer urządzenia.

Uplink Speed – Definiujemy sumaryczny, dopuszczalny transfer urządzenia.

High Down/Up – Należy podać procentowo limity wg których urządzenie będzie rezerwowało 
szerokość pasma dla ruchu pakietów o wysokim priorytecie (minimum i maksimum) w formacie 
xx:yy, gdzie xx określa minimalną rezerwację pasma, a yy maksymalną dopuszczalną zajętośc 
pasma.

Default Down/Up – Należy podać procentowo limity wg których urządzenie będzie rezerwowało 
szerokość  pasma  dla  ruchu  pakietów  o  domyślnym  priorytecie  (minimum  i  maksimum)  w 
formacie xx:yy, gdzie xx określa minimalną rezerwację pasma, a yy maksymalną dopuszczalną 
zajętość pasma.

Low Down/Up – Należy podać procentowo limity wg których urządzenie będzie rezerwowało 
szerokość pasma dla ruchu pakietów o niskim priorytecie (minimum i maksimum) w formacie 
xx:yy, gdzie xx określa minimalną rezerwację pasma, a yy maksymalną dopuszczalną zajętośc 
pasma. 



7. Firewall Settings- ustawienia zapory ogniowej

Wbudowana zapora ogniowa pozwala na przepuszczanie lub blokowanie ruchu przechodzącego 
przez urządzenie w oparciu o wybrane kryteria.

Na  ekranie  konfiguracyjnym znajdują  się  dwie  tabele.  Tabela  “Ethernet”  pokazuje  aktualnie 
zdefiniowane reguły zapory ogniowej dla interfejsu przewodowego. Tabela “Wireless” pokazuje 
aktualnie  zdefiniowane reguły  zapory  ogniowej  dla  interfejsu  bezprzewodowego.  Aby usunąć 
regułę należy wybrać pole “Delete” po prawej stronie ekranu oraz wcisnąć przycisk “SUBMIT”.

Define New Rule - Definiowanie nowej reguły (tryb IP mostu sieciowego):

Interface  –  Należy  tu  wybrać  interfejs  odbiorczy,  którego  dotyczy  reguła.  Należy  wybrać 
Ethernet (interfejs przewodowy) lub Wireless (bezprzewodowy).

Action –  Należy  wybrać  rodzaj  operacji  przewidzianej  dla  reguły.  Reguła  pozwala  na 
przepuszczenie pakietu (Pass) lub jego zablokowanie (Block).

Protocol –  Należy tu wybrać numer reprezentujący protokół sieciowy do którego odnosi się 
reguła. Wartość "*" symbolizuje wszystkie protokoły. Najczęściej używane wartości to:

* - Wszystkie protokoły IP
1 - protokół ICMP
6 - protokół TCP

17 - protokół UDP

Kompletna  lista  protokołów  została  zawarta  w  Dodatku  1  lub  na  stronie: 
http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers

Source –  Należy tu podać adres MAC nadawcy, którego dotyczy reguła. Wartość "*" oznacza 
dowolny adres MAC.

Source Port –  Należy tu podać port nadawcy, którego dotyczy reguła. Wartość "*" oznacza 
dowolny port źródłowy.

Destination –  Należy  tu  podać  adres  MAC  odbiorcy,  którego  dotyczy  reguła.  Wartość  "*" 
oznacza dowolny adres MAC.

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers
http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers


Destination Port - Należy tu podać port odbiorcy, którego dotyczy reguła. Wartość "*" oznacza 
dowolny port docelowy.

Define New Rule - Definiowanie nowej reguły (tryb IP Routera):

Interface  –  Należy  tu  wybrać  interfejs  odbiorczy,  którego  dotyczy  reguła.  Należy  wybrać 
Ethernet (interfejs przewodowy) lub Wireless (bezprzewodowy).

Action –  Należy  wybrać  rodzaj  operacji  przewidzianej  dla  reguły.  Reguła  pozwala  na 
przepuszczenie pakietu (Pass) lub jego zablokowanie (Block).

Protocol –  Należy tu wybrać numer reprezentujący protokół sieciowy do którego odnosi się 
reguła. Wartość "*" symbolizuje wszystkie protokoły. Najczęściej używane wartości to:

* - Wszystkie protokoły IP
1 - protokół ICMP
6 - protokół TCP

17 - protokół UDP

Kompletna  lista  protokołów  została  zawarta  w  Dodatku  1  lub  na  stronie: 
http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers

Source – Należy tu podać adres IP nadawcy, którego dotyczy reguła. Schemat dla adresu IP to 
"x.x.x.x", lub (gdy reguła dotyczy całej podsieci) "x.x.x.x/y" (np. 192.168.0.0/24 gdy reguła 
dotyczy adresów IP z zakresu od 192.168.0.0 do 192.168.0.255). Wartość "0.0.0.0/0" oznacza 
dowolny adres IP.

Source Port –  Należy tu podać port nadawcy, którego dotyczy reguła. Wartość "*" oznacza 
dowolny port źródłowy.

Destination – Należy tu podać adres IP odbiorcy, którego dotyczy reguła. Schemat dla adresu 
IP to  "x.x.x.x",  lub (gdy reguła  dotyczy całej  podsieci)  "x.x.x.x/y"  (np.  192.168.0.0/24 gdy 
reguła dotyczy adresów IP z zakresu od 192.168.0.0 do 192.168.0.255). Wartość "0.0.0.0/0" 
oznacza dowolny adres IP.

Destination Port - Należy tu podać port odbiorcy, którego dotyczy reguła. Wartość "*" oznacza 
dowolny port docelowy.

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers
http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers


8. DHCP Settings - Ustawienia DHCP



Zależnie  od  wybranej  opcji  DHCP  (włączone/wyłączone)  strona  ustawień  głównych  (General 
Settings) zawiera odpowiednie informacje dotyczące DHCP.

Jeżeli serwer DHCP został włączony, na tej stronie można skonfigurować dodatkowe parametry.

Server  Enabled  on  Interface  -  Należy  tu  wybrać  interfejs,  na  którym serwer  DHCP  ma 
nasłuchiwać  żądań.  Należy  wybrać  Ethernet  (interfejs  przewodowy)  lub  Wireless 
(bezprzewodowy).

Offered IP Starting Address - Należy tu podać pierwszy adres IP z zakresu przewidzianego do 
użytku dla urządzeń żądajacych ustawień od serwera DHCP.

Offered IP Ending Address -  Należy tu podać ostatni adres IP z zakresu przewidzianego do 
użytku dla urządzeń żądających ustawień od serwera DHCP.

Default Subnet Mask - Należy tu podać maskę podsieci dla urządzeń żądających  ustawień od 
serwera DHCP.

Default Gateway IP - Należy tu podać adres IP bramy, który zostanie przekazana urządzeniom 
żądajacych ustawień od serwera DHCP.

First DNS Server IP - Należy tu podać pierwszy adres IP serwera nazw DNS, który zostanie 
przekazana urządzeniom żądających ustawień od serwera DHCP.

Second DNS Server IP -   Należy tu podać drugi adres IP serwera nazw DNS, który zostanie 
przekazana urządzeniom żądających ustawień od serwera DHCP.

Lease Time in Minutes -  Należy tu podać długość okresu kadencji informacji otrzymanych z 
serwera DHCP. Po upływie tego czasu urządzenie,  które pobrało informacje z serwera DHCP 
automatycznie pobierze te informacje ponownie.

Static  Mapping -  Ta  opcja  pozwala  na  przypisanie  na  stałe  konkretnemu  adresowi  MAC 
wybranego adresu IP oferowanego przez serwer DHCP.



9. Port Forwarding - przekierowywanie portów TCP/UDP.

Kiedy urządzenie  pracuje  w trybie  Access  Point  Client  i  IP  Router/NAT Router  w tym menu 
konfigurujemy reguły przekierowania portów z interfejsu WLAN urządzenia na interfejs LAN (na 
docelowy adres IP).

Reguły definiujemy za pomocą:

Application - Nazwa reguły przekierowania (nazwa aplikacji korzystającej z danego portu).

Port - Numer portu do przekierowania.

Protocol - Protokół jaki ma być przekierowany. Możliwe wartości to TCP, UDP lub BOTH dla obu 
protokołów.

IP Address - Adres IP na jaki ma być przekierowane żądanie otwarcia portu.

Enabled - Zaznaczenie spowoduje przetwarzanie danej reguły.



10. Device Settings - Ustawienia zabezpieczeń urządzenia

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



11. Syslog Settings (Konfiguracja logowania) 

 

Ta opcja umożliwia zapisywanie przez urządzenie logów na zewnętrzny serwer logowania.

Syslog Server IP - Należy podać adres IP komputera z uruchomionym serwerem logowania.

Syslog Server Port - Należy podać port na którym czuwa serwer logowania.

Log  Messages -  Włączenie  (zaznaczone)  lub  Wyłączenie  (odznaczone)  logowania  danych 
informacji:

Device Startup - zapisywanie komunikatów ze startu urządzenia.

Firmware  Upgrade  -  zapisywanie  komunikatów  występujących  podczas  wgrywania  nowego 
Firmwaru.

Device Reboot - zapisywanie komunikatów występujących podczas restartowania urządzenia.

Admin Log In - zapisywanie informacji o użytkownikach logujących się na dane urządzenie.

DHCP Server Lease - zapisywanie komunikatów serwera DHCP o dysponowaniu adresami IP. 



12. Interface Status - Status Interfejsu

Ta  strona  pokazuje  statystyczne  informacje  o  pakietach  przekazanych  przez  most/router.  W 
trybie  mostu IP pokazana jest także tablica urządzeń ARP, zawierające sąsiadujące adresy MAC. 

Pokazane są też aktualnie przydzielone przez serwer DHCP adresy.



13. Services - Narzędzia

Site Survey - Umożliwia wykrycie innych punktów dostępowych, będących w zasięgu.

Reset Default - Umożliwia przywrócenie ustawień urządzenia do fabrycznych (domyślnych) 
ustawień. 

Traceroute – Ta opcja pozwala na śledzenie trasy pakietów IP.

Ping – To polecenie pozwala sprawdzić dostępność urządzenia o podanym adresie IP. Program 
Ping  wysyła pakiet ICMP “echo request” do adresu hosta oraz wyświetla otrzymane odpowiedzi 
“echo response”. Można zmienić domyślne ustawienia wysyłania pakietu ICMP:

Packet size – wielkośc pakietu w zakresie od 60-1500 (domyślnie 60)

Packet count – Ilość pakietów podlegająca przetworzeniu.



14. Firmware Upgrade - Aktualizacja oprogramowania

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

UWAGA:  urządzenie  wymaga  zrestartowania,  aby  działało  z  nowym 
oprogramowaniem.



15. Load configuration - Wczytywanie ustawień

Należy użyć tej opcji w celu wczytania z pliku ustawień urządzenia.  



16. Save Configuration - Zapisywanie ustawień

Należy użyć tej opcji w celu zapisania do pliku ustawień urządzenia.    



17. Monitorowanie SNMP 

Urządzenia  OSBRiDGE  5XLi/5GXi  wspierają  monitorowanie  SNMP,  a  odpowiedni  plik  “.mib” 
dołączany jest  do każdego uaktualnienia oprogramowania.   Identyfikator  “SNMP community” 
wymagany do monitorowania skonfigurowany jest tak samo jak hasło użytkownika “admin”, 
używanego przy konfigurowaniu urządzenia.  

Przykładowe użycie SNMP na Linux-ie wygląda następująco:

[root@gw root]# snmpwalk -c public -v 2c 10.1.0.155 enterprises.19025
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.1.0 = STRING: "OSBRiDGE 5XLi"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.2.0 = STRING: "0050fc480202"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.3.0 = STRING: "3.29R"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.4.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.5.0 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.1.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.2.0 = STRING: "00:15:D6:07:32:85"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.3.0 = INTEGER: -82
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.4.0 = INTEGER: -95
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.5.0 = STRING: "24"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.7.0 = STRING: "1572928"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.8.0 = STRING: "112952904"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.9.0 = STRING: "1538322"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.10.0 = STRING: "44898886"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.1.0 = STRING: "OSBRiDGE 5XLi "
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.2.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.3.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.4.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.5.0 = STRING: "50 min"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.6.0 = STRING: "0.24, 0.22, 0.30"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.7.0 = STRING: "osbridge"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.9.0 = STRING: "00:00:00:00:00:00"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.11.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.12.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.13.0 = INTEGER: 2347
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.14.0 = INTEGER: 2346
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.15.0 = STRING: "6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.16.0 = STRING: "4920 - 6100 MHz with 5 Mhz step"
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.17.0 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.18.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.19.0 = IpAddress: 10.1.0.155
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.20.0 = IpAddress: 255.255.255.0
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.21.0 = IpAddress: 10.2.20.193
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.22.0 = IpAddress: 255.255.255.192
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.23.0 = IpAddress: 10.1.0.1
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.24.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.25.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.26.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.27.0 = INTEGER: 80
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.32.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.33.0 = IpAddress: 213.25.114.6
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.34.0 = INTEGER: 600
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.35.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.36.0 = INTEGER: 0
[root@gw root]# 



18. Aktualizacja Firmware za pomocą TFTP

Urządzenia OSBRiDGE umożliwiają aktualizację oprogramowania poprzez TFTP.
Oto przykład aktualizacji z lini poleceń Windows:

X:\>tftp -i -s 192.168.1.251 PUT OSBRiDGE_5XLi_3.30R2.bin admin_public 

WinAgents TFTP Client version 1.3 Copyright (c)2004-2005 by Tandem Systems,Ltd.
http://www.winagents.com - Software for network administrators

Transfering file OSBRiDGE_5XLi_3.30R2.bin to server in octet mode...
Using blocksize = 512
Using TFTP timeout = 10s
File OSBRiDGE_5XLi_3.30R2.bin was transferred successfully.
1964844 bytes transfered for 63 seconds, 31188 bytes/second

X:\>

Podajemy nazwę użytkownika i hasło takie jak przy logowaniu wpisując je po nazwie pliku przy 
wysyłaniu do urządzenia (np: admin_public).

Urządzenie przyjmie nowy firmware, wgra go i automatycznie zrestatuje urządzenie.



19. CLI (Command Line Interface)

CLI jest językiem komunikacji z urządzeniem umożliwiającym konfigurację go poprzez sesję 
telnetu:

[root@gw root]# telnet 192.168.1.7
Trying 192.168.1.7...
Connected to 192.168.1.7 (192.168.1.7).
Escape character is '^]'.
Login: admin
Password: ******** 

Osbridge 5Xli - CLI
Use "help" for list of available commands
> help
Available commands:

traceroute
system
survey
show
set
reboot
ping
help
apply
?

Please use: "help <command>" for more info about specific command.
To exit shell use: exit/logout/quit
>



20. Resetowanie urządzenia do ustawień domyślnych.

Aby zresetować urządzenie OSBRiDGE do ustawień domyslnych należy użyć programu OSReset - 
do ściągnięcia np. stąd: http://www.osbridge.com/software.php.

OSReset zlokalizuje urządzenie OSBRiDGE o dowolnym adresie IP ale podłączone fizycznie do tej 
samej podsieci co komputer z uruchomionym programem. 

Wybieramy urządzenie z listy, wpisujemy hasło restartu urządzenia takie jakie mieliśmy wpisane 
w opcji: "Reset to Default Password", a następnie klikamy klawisz: "Reset to default".

Jeżeli  hasło  uległo  zapomnieniu  prosimy  o  kontakt  emailowy  z  nami  na  adres: 
support@osbridge.com i podanie w emailu: typu urądzenia oraz jego adresu MAC. Na podstawie 
tych  danych  będziemy  wstanie  podać  hasło  pozwalające  na  zresetowanie  urządzenia  do 
fabrycznych parametrów instalacyjnych.
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