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Въведение 
Потребителският рутер Icotera i6850 FTTH интегрира оптичен Ethernet базиран гигабитов пренос на данни с Layer 2-
Layer 4 функционалност, VoIP, 802.11ac & bgn Wi-Fi и USB 3.0. 

Архитектура с мощен хардуер 
Рутерът Icotera i6850 Fiber-to-the-Home (FTTH) демонстрира своята голяма сила, като съчетава широк набор от 
функции и безупречно изпълнение. Неговата основа е изградена върху мощна, модерна двуядрена архитектура. 
Това, в съчетание с ASIC за препращане на пакети, гарантира, че платформата ще е винаги готова да се справи с 
допълнителни задачи, докато обработва VoIP, гигабит маршрутизация на IPv4 с NAT, IPv6 и филтрирането по 
състояние, комутация/ bridging на трафика и високоскоростна Wi-Fi. 

Wi-Fi решение от ново поколение 
С превръщането на Wi-Fi в предпочитаната комуникационна технология в дома, нуждата от бързи и стабилни 
безжични връзки е все по-важна. Моделът i6850 е обратно съвместим с всяко сертифицирано устройство по 
стандарт 802.11a/b/ g/n Wi-Fi, но и работи и с най-новия стандарт - 802.11ac. С добавеното решение 802.11ac Wave 2, 
моделът i6850 е способен да предостави 1700+300 Mbps и повече от 1 Gbps комбинирана скорост на предаване в 
реална домашна и офис среда. 

Иновативен набор от функции 
Моделът i6850 осигурява изключителна Layer 2 функционалност, посредством която може безпроблемно да се 
справи с 16 bridging инстанции, 16 активни Wi-Fi точки по 2 радио канала, многобройни WAN интерфейси, PPPoE и 
сигурно управление в мрежата. 

Лекота на управление 
Интегрирано е и се поддържа голямо разнообразие от протоколи за управление (напр. SNMP v1/v2, syslog, SSH, 
Telnet и TR-069), което гарантира лесно управление на i6850. В съчетание с нашия доказал се като безпогрешен 
механизъм за автоматично обезпечаване, те осигуряват лесни и безпроблемни ежедневни операции. За да се 
гарантира безпроблемно пускане в обръщение на фърмуера в натоварени мрежови среди, моделът i6850 се 
предлага с фърмуер, записан на два носителя. 

Интегрирана платформа Smart Home 
Рутерът i6850 поддържа платформи Smart Home на трети страни чрез модерна, икономична безжична технология. 
Платформата Smart Home предлага страхотни решения за крайните потребители в областите Сигнализация и 
наблюдение, Управление на енергията и Автоматизация на дома. Чрез платформа, базирана на облачни технологии, 
моделът i6850 се свързва с хардуера на устройството на трети страни, което прави почти безкрайни възможностите 
за свързване на устройства. За оператора на мобилната мрежа или доставчика на услуги платформата Smart Home 
предлага уникална възможност за допълнителни приходи и по-голяма лоялност на клиентите. 

 
 

 

Пълен списък с функциите на потребителския P2P рутер i6850 може да намерите в 
документа с информационен лист, който е наличен за изтегляне от уеб сайта на Icotera: 
https://icotera.com/products/p2p-gateway. 
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Физическо описание 
Този раздел описва физическите компоненти на i6850, т.е. неговите конектори, светодиоди и бутони. 

Панел за свързване 
Панелът за свързване на Icotera i6850, показан на фигурата долу, съдържа захранващ порт, ключ за 
включване/изключване, бутон за нулиране, конектори и светодиоди за състоянието на LAN порта (интерфейса). 
Оптичните конектори са разположени вътре в устройството и са достъпни от долната му страна. 

 

 

Фиг. 1. Конекторите на Icotera i6850 

 

Светодиоди за статус 
Светодиодите за статус се намират в LAN портовете и в предния панел на устройството. 

 

 

 

 

Фиг. 2. Светодиоди за статус 

В следната таблица са описани светодиодите за статус. 

Таблица 1. Описания на светодиодите за статус 
 

Вид светодиод Вид Цвят Статус Описание 
Активност на 
връзката 

Активност на LAN 
порта 

Зелено Включено Установена е комуникационна връзка 
Мига Мрежова дейност на съответния порт 
Изключено Лоша връзка, няма връзка към този порт 

Статус на 
връзката 

Статус на LAN 
порта 

Жълто Включено Съответният порт е свързан и работи с 1 Gb/s 
Изключено Съответният порт е настроен да работи с 10/100 Mb/s 

GPON - - - Не се използва 

Ключ за 
включване/изключване 

Захранване LAN портове 

USB портове 

VoIP 
портове 

Нулиране 

Активност 
на връзката 

Статус на 
връзката 

не се 
използва WAN WiFi 

WAN 

Панел със светодиоди Светодиоди на LAN порта 
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Вид светодиод Вид Цвят Статус Описание 
WAN Активност на 

WAN порта 
Неприложимо Изключено Няма захранване 
Зелено Мига бързо Получава IP адрес 

Мига бавно Автоматично откриване 
Свети постоянно Установена е IP връзка 

Червено Мига бавно Неуспешно получаване на адрес на 
интерфейса за управление 

Свети постоянно Няма сигнал 
 Статус на VoIP 

регистрация/ 
статус на 
свързване 

Неприложимо Изключено Линията е дезактивирана 
Зелено Мига бързо Активно повикване 

Мига бавно Несвързано 
Свети постоянно Линията е регистрирана 

Червено Свети постоянно Грешка при регистрация на линия 
WiFi Статус на WiFi и 

активност 
Неприложимо Изключено WiFi не е конфигурирана, дезактивирана или 

извън употреба 
Зелено/ 
оранжево 

Мига Радар за откриване на WiFi 5 GHz (мига за 60 
секунди; за каналите 120, 124, 128 и 132 мига 
в продължение на 10 минути). ЗАБЕЛЕЖКА: За 
някои производствени партиди откриването 
на радар може да бъде сигнализирано от 
светодиода за WiFi, мигащ в червено. В този 
случай червеният цвят не е сигнал за грешка. 

Зелено Мига бързо Свързване на нов клиент (мига 5 секунди) 
Свети постоянно WiFi е конфигурирана и активирана 

Всички светодиоди 
за статус 

Статус на 
устройството 

Зелено Трепти В процес на стартиране/рестартиране 

Всички светодиоди 
за статус 

Статус на 
устройството 

Зелено Пулсира В процес на надстройка на фърмуера 

 
 

Моля, имайте предвид, че за някои конфигурации интерфейсът WiFi 5 GHz може да не е наличен 
до 10 минути, поради удължения механизъм за откриване чрез радар, за което се сигнализира с 
мигане на светодиодите за WiFi. Ако е активирана WiFi 2,4 GHz, тя ще работи нормално. 

Конектори 
Предният панел на i6850 включва всички локални потребителски конектори, а именно четири порта RJ-45 10Base-
T/100Base-TX/1000Base-T, два USB порта, два POTS телефонни порта. Оптичните конектори са разположени вътре в 
устройството. 

Оптичен порт 100Base-BX/1000Base-BX 
Моделът i6850 използва стандартни конектори за SC портове, за свързване към 9/125 микронни оптични кабели с 
едномодово влакно. Портът е с конектор SC/PC с дължина на TX вълната от 1310 nm и дължина на RX вълната - 
1550nm. 

Портове 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 
Моделът Icotera i6850 използва портове за 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RJ-45 конектори. 10Base- T/100Base-
TX/1000Base-T портовете са конфигурирани като MDI–X (Medium Dependent Interface – Crossover). CPE използва 
автоматични портове, които са проектирани да работят с 10 Mb/s, 100 Mb/s или с 1000 Mb/s, в зависимост от 
свързваното устройство. Тези портове поддържат стандарт за автоматично договаряне IEEE 802.3u, което означава, 
че когато към един от портовете е свързано друго устройство, което също поддържа стандарта IEEE 802.3u, то двете 
устройства договарят най-добрата скорост и режим на дуплекс. Превключващите портове RJ-45 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T поддържат режим на работа както на полудуплекс, така и на пълен дуплекс и могат да се свързват с 
10 Mb/s, 100 Mb/s или 1000 Mb/s Ethernet сегменти или възли. 

USB портове 
Моделът Icotera i6850 е оборудван с един порт USB 3.0 и един порт USB 2.0, които предоставят 5 V при 500 mA. И 
двата порта са подготвени за Z-Wave, ZigBee, CAT-iq и принтери и поддържат файлови системи NTFS и FAT32. 

Забележка 
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POTS портове 
Моделът Icotera i6850 използва (2-пинови модулни) портове за FXS RJ-11 конектори за телефония. CPE има два FXS 
порта, така че е възможно да се конфигурират два независими телефонни номера. 

Захранващ порт 
Захранващият порт приема източник на захранване DC 12V. Важно е да се уверите, че съответният адаптер за 
захранване е подходящ за определения регион. 

Ключ за включване/изключване 
Ключът за включване/изключване ви позволява да включвате или изключвате моделът i6850, както и да го 
рестартирате и възстановите последната запазена конфигурация. 

Бутон за нулиране 
Бутонът за нулиране има четири режима на работа: 
• когато устройството работи - натиснат за по-малко от 10 секунди: рестартира устройството. 
• когато устройството работи - натиснат за повече от 10 секунди: възстановява настройки по подразбиране на 

устройството. 
• когато устройството е изключено - включване на захранването с натиснат бутон за нулиране за по-малко от 10 

секунди: възстановява настройки по подразбиране на устройството. 
• когато устройството е изключено- включване на захранването с натиснат бутона за нулиране за повече от 10 

секунди: стартира устройството от втората банка; използвайте единствено в случай на препоръка от техническа 
поддръжка 
 

Сериен номер 
Серийният номер на устройството на Icotera се състои от 16 цифри. Форматът на серийния номер е 
PPPPVVWWYYXXXXXX, където PPPP е продуктовият идентификатор, VV е вариантът на продукта, WW е седмицата на 
производство, YY е годината на производство и XXXXXX е последователният сериен номер. Например, серийният 
номер 6850004718000123 би принадлежал на вариант 00 на устройство i6850, произведено през 47-ма седмица на 
2018 г., със последователен номер 123. 
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Конфигуриране и управление на модел i6850 
Тази глава предоставя подробен преглед на функциите на конфигурация и управление на Icotera i6850. Фокусът е 
върху управлението на устройството чрез уеб интерфейс, тъй като този интерфейс е единственият метод за 
управление на устройството, наличен за крайния потребител. За да се свържете към първоначалната мрежа с WiFi, 
вижте потребителското име и парола на долната страна на устройството или използвайте кабел. 

Общ преглед на уеб интерфейса 
При успешен вход се показва главният прозорец на уеб интерфейса. По подразбиране, това е поддменюто System 
information от меню Status. Фигурата долу показва структурата на уеб интерфейса. 

 
Фиг. 3. Главен екран на уеб интерфейса 

 

Горна лента 
Горната лента съдържа логото на Icotera, обозначението на устройството, списък с падащо меню, който позволява 
избор на език на интерфейса, и бутон Log out (излизане). 

Меню 
Менюто е под формата на свиваем списък с налични опции, които са групирани в две нива: главно и второстепенно. 
Главното ниво осигурява достъп до основните категории на управление на i6850, докато второстепенното ниво 
представлява едно подменю от налични опции за дадена категория. По подразбиране, всички опции на менюто са 
разширени, но те могат и да се свият, като се щракне върху избрания запис на главното меню. 
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Фиг. 4. Свиваемо меню на уеб интерфейс 

Област за управление 
Областта на управление е където цялата информация за управлението и състоянието на i6850 е показана и може да 
се променя. В зависимост от избраната опция, тук се показва набор от определени опции за конфигурация или 
списък с текущата информация за статуса на устройството. 

Долна лента 
В центъра на долната лента има три бутона: 
• Reset (нулиране): нулира всички промени, направени в текущата сесия. 
• Save (запазване): запазва всички промени, направени в текущата сесия. 
• Apply (прилагане): прилага всички промени, запазени в текущата сесия. 

Влизане в уеб интерфейса 
Изпълнете следните стъпки, за да влезете в уеб интерфейса: 
1. Въведете IP адреса на вашия i6850 в полето за адрес на вашия уеб браузър. Ще бъде показана следната подкана 

за влизане. 

 
Фиг. 5. Влизане в уеб интерфейса 

2. Въведете вашето потребителско име и парола в съответните полета на диалоговия прозорец. 
3. Щракнете върху бутона Log in (влизане), за да влезете или използвайте бутона Clear  (изчисти), за да изчистите и 

двете полета и след това да въведете отново вашите идентификационни данни. 
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Първият път, когато влизате, използвайте потребителско име admin и парола admin. След първото влизане 
ще можете да промените паролата си в меню Administration/UI login password. След като успешно сте се 
свързали към първоначалната мрежа, трябва да заредите: >> http://192.168.1.1. 

 
 

Преглед на информацията за състоянието 
Менюто Status (статус) предоставя инструменти за преглед на общата информация за системата на i6850, както и достъп 
до информация за WAN, LAN и безжичните интерфейси, работещи на устройството. Също така позволява да бъде видяна 
информация за телефонията, регистъра на повикванията по VoIP, както и информация за състоянието на WDS и свързаните 
към него клиенти. 

Обща информация за системата 
За да имате достъп до общата информация за устройството, отидете на елемент Status/System information от менюто. 

 
Фиг. 6. Елемент System information в меню Status 

Този елемент от менюто включва следната информация: 

Разделът System information (Информация за системата) включва обща информация за състоянието на i6850: 
• Current time: текущо време и дата, 
• Uptime: времетраене, през което вашето устройство е било включено, 
• Firmware version: настояща версия на софтуера на устройството, 
• WAN MAC: физически адрес на WAN интерфейса на устройството, 
• WAN IP: IP адрес на WAN интерфейса на устройството, 
• Configuration mode (режим на конфигуриране): Unconfigured (неконфигуриран) (без управление на свързването и 

пропагандиране на конфигурацията между моделите i6850 и i3550) или Master (главен) (активно управление на 
свързването и пропагандиране на конфигурацията между моделите i6850 и i3550). 

• Device name: име на устройството, 
• Serial number: сериен номер на устройството, 
• Wi-Fi 802.11b/g/n: статус на безжичния интерфейс Wi-Fi 802.11b/g/n – или On (Включено),или Off (Изключено), 
• Wi-Fi 802.11ac: статус на безжичния интерфейс Wi-Fi 802.11ac – или On (включено), или Off (изключено). 

Разделът System counters (системни броячи) съдържа статистическа информация за данните, които влизат в и 
излизат от интерфейса на модела i6850, както и броячи на грешки и колизии: 
• Status: текущ статус на дадения интерфейс – или Up (функционира), или Down (не функционира), 
• Pkts in: брой на входящите пакети в текущата сесия, 
• Pkts out: брой на изходящите пакети в текущата сесия, 
• Errors: брояч на грешки при трансфер, 
• Collisions: брояч на колизиите, 
• Speed: договорена скорост (FD1000 - пълен дуплекс, 1000Mbps; HD100 - полудуплекс, 100Mbps; HD10 - 

полудуплекс, 10Mbps). 

Данните от информационното меню могат да бъдат обновени по всяко време, като щракнете върху бутона Refresh 
(Обновяване). 
Тъй като това меню не включва опции за конфигуриране, бутоните Reset, Save, Apply са дезактивирани.

Забележка 
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Информация за WAN 
Елементът WAN от менюто Status показва основна информация за интерфейса на WAN, както и статистика за 
данните, пренесени през този интерфейс. 

 
Фиг. 7. Елемент WAN от меню Status 

Разделът WAN показва основна информация за WAN интерфейса: 
• WAN IP type: Видът на IP адреса на WAN интерфейса, 
• IP address: IP адресът, използван от WAN интерфейса, 
• Subnet mask: подмрежовата маска, използвана от WAN интерфейса, 
• Default gateway: шлюзът по подразбиране, конфигуриран за WAN интерфейса. 
• MAC address: физическият адрес на интерфейса, 
• DNS: показани са два IP адреса; 0.0.0.0 е показан, ако опцията за DHCP сървър предоставя само единичен 

DNS сървър. Разделът WAN counters (броячи WAN) показва статистическа информация за данните: 
• Status: текущ статус на дадения интерфейс – или Up (функционира), или Down (не функционира), 
• Pkts in: брой на входящите пакети в текущата сесия, 
• Pkts out: брой на изходящите пакети в текущата сесия, 
• Errors: брояч на грешки при трансфер, 
• Collisions: брояч на колизиите, 
• Speed: договорена скорост (FD1000 - пълен дуплекс, 1000Mbps; HD100 - полудуплекс, 100Mbps; HD10 - 

полудуплекс, 10Mbps). 

Информацията за WAN може да бъде обновена по всяко време с бутона Refresh. 
Тъй като това меню не включва опции за конфигуриране, бутоните Reset, Save и Apply са дезактивирани. 

Информация за LAN 
Елементът LAN от главното меню Status позволява да се получи информация за LAN интерфейсите и да се 
конфигурират статични IP адреси на свързаните устройства. 

Разделът LAN съдържа следната обща информация за LAN интерфейса: 
• IP type: видът на IP адреса на интерфейса, 
• IP address: IP адресът, използван за LAN интерфейса, 
• Subnet mask: подмрежовата маска, използвана от LAN интерфейса, 
• Default gateway: шлюзът по подразбиране, конфигуриран за LAN интерфейс. 
• MAC address: физическият адрес на интерфейса, 

Разделът Counters (броячи) показва статистическа информация за следните данни: 
• Status: текущ статус на дадения интерфейс – или Up (функционира), или Down (не функционира), 
• Pkts in: брой на входящите пакети в текущата сесия, 
• Pkts out: брой на изходящите пакети в текущата сесия, 
• Errors: брояч на грешки при трансфер, 
• Collisions: брояч на колизиите, 
• Speed: договорена скорост (FD1000 - пълен дуплекс, 1000Mbps; HD100 - полудуплекс, 100Mbps; HD10 - 

полудуплекс, 10Mbps; Down - без активност).
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Фиг. 8 Елемент LAN от меню Status 

Разделът Dynamic Leases (динамични адреси) съдържа информация за устройствата, свързани към LAN 
интерфейсите, които са с динамично зачислен IP адрес. Всяко устройство е описано със следните параметри: 
• IP address: IP адрес, зачислен на устройство, 
• MAC Address: физически адрес на свързаното устройство, 
• Hostname: име на хоста на свързаното устройство, 
• Expires: време за назначаване на адреса на устройството, 
• Remember: динамичният адрес може да бъде превърнат в статичен, като се използва бутонът Make static 

(назначи като статичен). Когато се щракне върху бутона, записът ще стане видим в раздела Static Leases 
(статични адреси). 

За да добавите ръчно статичен адрес, приложете следните стъпки: 

1. В полето IP address въведете IP адреса на устройството, което ще се свързва. 

2. В полето MAC Address въведете MAC адреса на устройството. 

3. В полето Hostname въведете името на устройството. 

4. Поставете отметка в квадратчето Enable, ако желаете адресът да бъде незабавно активиран. Оставете 
квадратчето празно, ако устройството ще бъде активирано на по-късен етап. 

5. За да добавите адреса към списъка, щракнете върху бутона Add (добавяне). 

6. Запазете промените, като щракнете върху бутона Save. Трябва да щракнете върху бутона Apply, за да се 
приложат промените в базата данни. Информацията за LAN може да бъде обновена по всяко време с бутона 
Refresh (обновяване). 

Информация за Wi-Fi 
Елементите Wi-Fi 802.11b/g/n и Wi-Fi 802.11ac от менюто съдържат информация за безжичните интерфейси i6850 и 
техните точки на достъп. Те описват отделни интерфейси, но тяхното оформление е еднотипно. 

Разделът General (основна информация) съдържа следната информация за Wi-Fi интерфейса: 
• Status: статус на интерфейса On (включено) или Off (изключено), 
• Channel: безжичен канал, на който интерфейсът функционира (бутонът Reselect (изберете отново) позволява 

повторното избиране на канал, ако опцията Channel от елемента Настройки/Wi-Fi  от менюто е настроен на 
auto), 

• Band: честотна лента, използвана от интерфейса, 
• Mode: безжичен режим на безжичния интерфейс (802.11b/g/n или 802.11a/n/ac), 
• Tx Power: стойност на предавателната мощност (процент) за безжичния интерфейс. 
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Фиг. 9 Елемент Wi-Fi 802.11ac от меню Status 

Разделът Access point (точка за достъп) съдържа следната информация за определена Wi-Fi точка за достъп: 
• SSID: служебен идентификатор на точката на достъп, 
• BSSID: MAC адрес на точката на достъп (основен служебен идентификатор) 
• Status: статус на точката на достъп, или On (включено) или Off (изключено), 
• Hidden: настройка за видимостта на точката на достъп, 
• Encryption: алгоритъм за шифроване на данни на точката на достъп. 

Разделът Counters (броячи) съдържа статистическа информация за данните, които влизат в и излизат от интерфейса 
на точката на достъп: 
• Status: текущ статус на дадения интерфейс – или Up (функционира), или Down (не функционира), 
• Pkts in: брой на входящите пакети в текущата сесия, 
• Pkts out: брой на изходящите пакети в текущата сесия, 
• Bytes in: брой на входящите байтове в текущата сесия, 
• Bytes out: брой на изходящите байтове в текущата сесия, 
• Errors: брояч на грешки при трансфер, 
• Collisions: брояч на колизиите. 

Разделът Associated clients (Свързани клиенти) показва списък с всички устройства, свързани с определената точка 
за достъп. Всяко устройство е описано със следните параметри: 
• IP address: IP адрес, зачислен на устройството, 
• MAC Address: физически адрес на свързаното устройство, 
• Hostname: име на хоста на свързаното устройство, 
• Expires: време за назначаване на адреса на устройството, 
• Mode: режим на работа (BGN или AC), 
• Sleep: при Yes (да), клиентът е налице, но не разменя трафик с хоста; при No (не), клиентът е налице и е активен, 
• RSSI: Индикатор за силата на получения сигнал, 
• Tx bytes: трансферирани байтове, 
• Tx rate: скорост на трансфер, 
• Tx failed: неуспехи при трансфер, 
• Rx bytes: получени байтове. 

Информацията за безжичния интерфейс може да бъде обновена по всяко време с бутона Refresh (обновяване). 

Тъй като това меню не включва опции за конфигуриране, бутоните Reset, Save и Apply са дезактивирани. 
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Информация за телефонията и регистъра на VoIP повикванията 
Елементът VoIP от менюто съдържа информация за телефона и дава достъп до регистъра на телефонните 
повиквания по интернет. 

 
Фиг. 10. Елемент VoIP  от меню Status 

Всяка от двете телефонни линии е описана със следните данни: 
• Display name: телефонен номер на абоната или други данни, определени от ISP. 
• Hook: състояние на слушалките On hook (затворено) или Off hook (отворено), 
• Registration: статус на абонамента, 
• SIP Proxy: Статус на SIP сървъра. 

Данните в раздел Phone info (информация за телефона) могат да бъдат обновени по всяко време с бутона Refresh 
(обновяване). 

Всяко повикване е описано със следните данни, които са записани в регистъра на VoIP повиквания. 
• Started: време на започване и дата на повикване, 
• Source: телефонен номер на източника, 
• Destination: телефонен номер на отсрещната страна, 
• Duration: времетраене на повикването в секунди, 
• Status: статус на повикването (напр. Answered (отговорено), Busy (заето), No answer (без отговор)), 
• Codec: използван кодек (напр. Alaw, G722), 
• Dir.: направление на повикването (In (входящо) или Out (изходящо)), 
• Max Jitter: стойност на максималната промяна в милисекунди, 
• Pkts. lost: брой изгубени пакети, 
• Type: вид на повикването (напр. Voice (гласово)). 
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Информация за WDS 
Елементът WDS от менюто съдържа информация за свързаните подчинени точки на достъп и свързаните клиенти. 

 
Фиг. 12. Елемент WDS от меню Status 

Разделът WDS Information (информация за WDS) показва информация за свързаните подчинени точки на достъп: 
• Number of slaves: брой на устройствата i3550, които работят в подчинен режим. 

Данните в раздел WDS Information (информацията за WDS) могат да бъдат обновени по всяко време с бутона Refresh 
(обновяване). 

Разделът BSS/Backbone information (информация за основната мрежа) съдържа следната информация: 
• BSSID: Основен служебен идентификатор на подчинена точка за достъп, 
• Uplink rate: Скорост на свързване на WDS 
• Role: роля на устройството от основния набор от услуги, 
• Band: безжична честотна лента, поддържана от BSS устройството, 
• Channel: канал, използван от BSS устройството, 
• FAT: индивидуален идентификатор за свободно ефирно време, изчислен за BSS устройството, 
• Slave MAC: MAC адрес на подчиненото устройство, 
• MDID: Идентификация на област за мобилност на устройствата от основната мрежа. 

Данните в раздел BSS/Backbone information (информацията за основната мрежа) могат да бъдат обновени по всяко 
време с бутона Refresh (обновяване). 

Разделът Associated clients (свързани клиенти) показва списък с всички устройства, свързани с точките на достъп на 
устройството. Всяко устройство е описано със следните параметри: 
• MAC Address: MAC адрес на свързаното устройство, 
• Mode: режим на работа: BGN или AC, 
• Band: честотна лента, използвана от клиента, 
• SS: брой на независимите сигнали, поддържани от хоста, 
• BSSTr: поддръжка на 802.11v BSS управление на прехода от хоста, 
• Associated to: MAC адрес на свързаното устройство, 
• RSSI: Индикатор за силата на получения сигнал, 
• Tx bytes: трансферирани байтове, 
• Tx rate: скорост на трансфер, 
• Tx failed: неуспехи при трансфер, 
• Rx bytes: получени байтове. 

Данните в раздел Associated clients (свързани клиенти) могат да бъдат обновени по всяко време с бутона Refresh 
(обновяване). 
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Управление на настройките за LAN и Wi-Fi 
Менюто Settings (настройки) осигурява разширени опции за конфигуриране, за да се контролират параметрите на 
мрежата Слой 3 на кабелната и Wi-Fi мрежа. Също така то дава възможност да се качват и теглят конфигурационни 
файлове. 

Настройки за LAN 
Елементът LAN от менюто Settings позволява да се модифицират параметрите на локалната мрежа: 
• IPv4 Type: ако е избрана опцията DHCP server (DHCP сървър) (конфигурация по подразбиране), всички хостове, 

свързани с LAN портове или чрез WiFi интерфейс, ще получат автоматично техния IP адрес и друга необходима 
информация. За да промените тази настройка изберете опцията Static (статичен) от падащото меню и въведете 
ръчно всички параметри на мрежата, 

• IP address: уточнява IP адреса на вашата мрежа, 
• IP netmask: уточнява мрежовата маска, 
• Gateway (само за конфигурация за динамичен IP): уточнява IP адреса на вашия мрежов шлюз, 
• Primary DNS  (само за конфигурация за динамичен IP): уточнява IP адреса на основния сървър за имена на 

адреси, който трябва да бъде използван за отговор на DNS запитванията, 
• Secondary DNS (само за конфигурация за динамичен IP): уточнява IP адреса на вторичния сървър за имена на 

адреси, който трябва да бъде използван за отговор на DNS запитванията,  
• WINS (само за конфигурация на динамичен IP): указва IP адреса на сървъра на услугата на Windows за 

преобразуване на Интернет имената. Този сървър обикновено се използва в офиси, 
• IP range: указва диапазон от IP адреси, който може да бъде разпределен от DHCP сървъра, 
• Lease time: указва времето за подновяване на назначаване на DHCP адреса в секунди. Стойността в това поле 

трябва да е между 60 и 86400 и не може да бъде по-висока от стойността в полето Max lease time. Препоръчва 
се тази стойност да бъде оставена с настройки й по подразбиране. 

• Max lease time: указва максималното време в секунди, което може да бъде зачислено на клиент, ако пита за по-
дълго време за назначаване на адрес от стандартното. Стойността в това поле трябва да е между 60 и 86400 и не 
може да бъде по-ниска от стойността в полето Lease time (време за назначаване на адрес). Препоръчва се тази 
стойност да бъде оставена с настройки й по подразбиране. 

 
Фиг. 13. Елемент LANот меню Settings 
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• Enable Local Easy HostName: когато това квадратче е с отметка, уеб браузърът ще разпознае избраните имена от 
списъка долу и ще отвори уеб интерфейса на i6850, ако някое от тези имена бъде въведено в полето за адреси 
на браузъра. 

• IPv6 Router Advertisement: когато тази опция е активирана, рутерът изпраща съобщения периодично и в отговор 
на пакети за искане за съсед. 

• Reset: нулира всички направени промени по време на настоящата сесия; Save: запазва всички направени 
промени по време на настоящата сесия; 

Apply: прилага всички промени, запазени в текущата сесия. 

 

Настройки за Wi-Fi 
Разделите Wi-Fi от менюто Settings позволяват да се конфигурират общите настройки на безжичните интерфейси, да 
се задават параметри на точките на достъп, както и да се определят Wi-Fi графици и списъци на достъп. 

 
Фиг. 14. Раздел Global settings на елемента Wi-Fi от менютоSettings 

Разделът Global Settings (глобални настройки) осигурява общи настройки за производителноста на Wi-Fi, еднакви 
както за 802.11b/g/n интерфейси, така и за 802.11ac интерфейси: 
• Enable: активиране или дезактивиране на интерфейса, 
• Channel: задава номер на канала или разчита на една от автоматичните опции, 
• Channel width: ширина на канала в MHz, 
• Mode: наличен режим на работа в мрежа, 
• TX power: ниво на Tx мощност (проценти), 
• Band steering policy: позволява да бъде избрана една от следните налични опции: 

* force 2.4GHz: пренасочва двучестотните клиенти към 2.4 GHz, 
* force 5GHz: пренасочва двучестотните клиенти към 5 GHz, 
* prefer 2,4GHz: пренасочва двучестотните клиенти към 2,4 GHz, освен ако те не настояват, 
* prefer 5GHz: пренасочва двучестотните клиенти към 5 GHz, освен ако те не настояват, 
* disable: няма политика за насочване по честотни ленти. 

 
 

Настройката на политиката за насочване по честотни ленти се споделя между 2.4 и 5GHz 
радио интерфейси. Ако настройките и на двата интерфейса са променени по време на уеб 
сесията на потребителския интерфейс, тогава има предимство политиката, определена в 
раздел 802.11ac. 

 
 

Забележка 
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Фиг. 15. Настройки на точка за достъп на елемента Wi-Fi от меню Settings 

Разделите APs, които са еднакви както за 802.11b/g/n интерфейси, така и за 802.11ac интерфейси, осигуряват 
следните настройки: 
• Enable: активира или дезактивира определена точка за достъп, 
• SSID: име на точка за достъп, която ще бъде видяна, когато се сканира за налични Wi-Fi мрежи, 
• Encryption: вид ключ за шифроване и алгоритъм за шифроване, използван, за да се защити Wi-Fi трансфера 

между точката на достъп и нейните клиенти. Наличните опции са None (няма), WEP-64, WEP-128, WPA TKIP, WPA 
AES, WPA TKIP-AES, WPA2 TKIP, WPA AES и WPA TKIP-AES (в зависимост от избрания Wi-Fi интерфейс). Имайте 
предвид, че None прави безжичната точка за достъп незащитена и отворена за достъп от всяко Wi-Fi устройство. 
Препоръчаният тип на шифроване е WPA2. 

• Encryption key: парола, използвана за свързване с точката на достъп. Въведените знаци ще бъдат показани, ако 
квадратчето Show password (показване на парола) е с отметка. 

• Hidden: ако е избрано, избраната точка за достъп няма да бъде открита чрез просто мрежово сканиране. 
Въпреки това се препоръчва да оставите това квадратче без отметка, тъй като скриването на точката на достъп 
не добавя никаква защита. 

• Client isolation: ако това квадратче е с отметка, трафикът между клиентите на точката на достъп ще бъде 
блокиран. Тази опция може да бъде използвана, за да се създаде точка за достъп за гости, така че всички 
устройства, свързани с тази точка за достъп ще бъдат изолирани едни от други. 

• Enable WPS: активира или дезактивира базираната на WPS процедура за дадена точка за достъп. 
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Разделът WPS позволява да се извърши базирана на WPS процедура: 
• Start WPS: активира WPS процедура. 

 
Разделът Wi-Fi Schedule (Wi-Fi график) позволява да се определят интервали за достъп на точката на достъп за дните 
от седмицата. 
• Enabled: активира Wi-Fi график за достъп: 

* Enabled: активира интервал за достъп за определен ден, 
* Day of week: ден от седмицата или всеки ден, 
* From: началото на времето за достъп във 24-часов формат hh:mm, 
* To: краят на времето за достъп във 24-часов формат hh:mm. 

 
Разделът ACL settings (ACL настройки) осигурява layer 2 Ethernet филтър, който може да бъде използван или за да 
позволи или за да отхвърли определени клиенти да се свържат към избрана точка за достъп, в зависимост от техния 
MAC адрес: 
• Client limit: ограничение на клиенти, които могат да бъдат свързани до точката на достъп; поставете отметка в 

квадратчето и въвеждете желаното ограничение за клиента. Максималната стойност е 32 клиента. 
• Access list behavior: определя желаното поведение на списъка за достъп: 

* allow: позволява само устройствата в списъка за достъп да се свързват до точката на достъп, 
* deny: не позволява на устройства в списъка за достъп да се свързват до точката на достъп и позволява на 

всички останали устройства да се свързват, 
* none: дезактивира списъка за достъп. 

• Name: смислово словосъчетание, което позволява да се идентифицира определено устройство, напр. 
my smartphone (моят смарт телефон), използвано за бърза справка. 

• MAC Address: физически адрес на безжичния адаптер в устройството на клиента. Валидният адрес трябва да 
бъде указан като низ от шест октета, отделени с двуеточие или тире, напр. 02:00:54:FF:4E:01 или  
02-00-54-FF-4E-01. 

• Enabled: включва устройството в текущия списък за достъп. За да изключите временно устройството от списъка за 
достъп, премахнете отметката. 

• Clear: отстранява устройството от списъка за достъп. 
 

 

 

Максималният брой на разрешени свързани клиента е 255. 
 

 

• Reset: нулира всички направени промени на настройките на точкаа на достъп по време на текущата сесия; Save: 
запазва всички направени промени по време на текущата сесия; Apply: прилага всички промени, запазени по 
време на текущата сесия. 

Архивиране 
Елементът Backup (архивиране) от менюто Settings предоставя инструменти за качване и теглене на 
конфигурационни файлове на устройството. 

 
Фиг. 16. Елемент Backup от меню Settings 

 

Забележка 
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Разделът Upload config from local file (качване на конфигурация от локален файл) позволява да се чете конфигурация 
от локален файл: 
• Upload file: натиснете бутона Choose file, за да изберете конфигурационен файл от локално устройство, 
• Status: статус на операцията по качване (напр. no operation done (няма извършена операция) или nothing to 
change (няма нищо за промяна)).  
Секцията за сваляне на файл Download позволява да запазите текущата конфигурация на локално устройство: 
• Click to download config: натиснете бутона Save, за да генерирате и запазите файла с настоящата конфигурация на 
устройството. 

Използване на инструменти за диагностика на мрежата 
Менюто Diagnostic (диагностика) съдържа елементите Ping, Traceroute, Wi-Fi scan и Reset, които могат да бъдат 
използвани за отстраняване на неизправностите с връзката и за рестартиране на i6850. Тъй като това меню не 
включва опции за конфигуриране, бутоните Reset, Save и Apply са дезактивирани. 

Команда Ping 
Инструментът за диагностика Ping се използва за тестване на достъпността на хост в IP мрежа. 
• Ping address: IPv4 адрес или име на хост, за които да бъде изпълнена команда Ping, 
• Use predef. val: използва параметри по подразбиране на ping (64 байта данни и 10 пакета). Ако квадратчето с 

Use predef. val  не е с отметка, възможно е да се посочат персонализирани параметри за ping: 
* Packet size: размер на данните в байтове, 
* Packet count: брой на пакетите, които ще бъдат изпратени. 

• Ping: започва да изпраща ping пакети към указания адрес, 
• Stop: прекъсва команда ping,  
• Results: резултатът от команда ping се показва постоянно в това поле. 

 
Фиг. 17. Инструмент Ping от меню Diagnostic 
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Команда Traceroute 
Инструментът за диагностика Traceroute (проследяване на маршрут) се използва за показване на маршрут и 
измерване на транзитните закъснения на пакети през IP мрежа. 

 

Фиг. 18. Инструмент Traceroute от меню Diagnostic 

Address: IPv4 адрес или име на хоста на крайната точка, 
• Diag: стартира команда Traceroute до въведения хост, 
• Stop: прекъсва команда Traceroute, 
• Results: резултатът от команда Traceroute се показва постоянно в това поле.  
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Сканиране на Wi-Fi 
Инструментът Wi-Fi scan (сканиране на Wi-Fi) позволява да се изпълни сканиране на място на всички безжични 
мрежи в района. Като резултат от това проучване се представя списък със сканирани точки на достъп. 
• Scan: стартира процес на сканиране на място 
• Site survey: информация за засечените мрежи: 

* CH: номер на работния канал на мрежата, 
* Type: вид на връзката, 
* SSID: име на точка за достъп 
* BSSID: MAC адрес на точка за достъп, 
* Encryption: вид и метод на шифроване, използвани от мрежата, 
* Signal [dBm]: качество на сигнала на мрежата в dBm. 

 

 
Фиг. 19. Инструмент Wi-Fi scan от меню Diagnostic 

За да обновите списъка от сканиране на място, натиснете отново бутона Scan. 

Нулиране 
Менюто Diagnostic също съдържа елемента Reset (нулиране), където може да рестартирате i6850 с бутона Reboot или 
да нулирате i6850 до фабричните му настройки с бутона Factory reset. 

 
Фиг. 20. Елемент Reset от меню Diagnostic 

Нулирането или рестартирането на i6850 трябва да бъде потвърдено от потребителя. 

 
Фиг. 21. Искане на потвърждение за рестартиране 
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Фиг. 22. Искане на потвърждение за нулиране 

Тъй като това меню не включва опции за конфигуриране, бутоните Reset, Save и Apply са дезактивирани. 

 

Конфигуриране на администраторските настройки 
Менюто Administration (администрация) предоставя опции за промяна на потребителските идентификационни 
данни, управление на поведението на светодиодите и конфигуриране на отдалечения достъп до устройството. 
Всички тези настройки могат да бъдат възстановени към конфигурацията по подразбиране с бутона Reset, 
потвърдени с бутона Save или приложени с бутона Apply. 

Управление на потребителските идентификационни данни 
Елементът UI login password (парола за вход в потребителския интерфейс) от менюто Administration позволява да се 
промени паролата на потребителя чрез попълването на следните полета: 
• Old password (стара парола), 
• New password (нова парола), 
• Retype new password (въведете отново новата парола). 

 
Фиг. 23. Промяна на парола в меню Administration 

Управление на поведението на светодиодите 
Поведението на светодиодите може да бъде контролирано от елемента LEDs (светодиоди) от менюто Administration: 
• LEDs: предпочитано поведение на светодиодите: 

* turn on: светодиодите остават включени през цялото време, 
* turn off - LEDs will be turned on again only if an event occurs: светодиодите остават изключени, освен при 

възникване на събитие, 
* turn off - LEDs will be turned on again only if an error occurs: светодиодите остават изключени, освен при 

възникване на грешка, 
• LEDs’ brightness: предпочитана степен на яркост на светодиодите: 

* high: светодиодите са видими на дневна светлина, 
* medium: светодиодите са едва видими на дневна светлина, 
* low: светодиодите са видими на тъмно, но не и при дневна светлина. 

 
Фиг. 24. Елемент LEDs от меню Administration 

Управление на отдалечения достъп 
Елементът Remote Access (отдалечен достъп) от менюто Administration позволява да се конфигурира достъпът до 
рутера от WAN интерфейс. 
• HTTPS setting: 

* Enable: активира или дезактивира HTTPS протокол на даден порт. 
* Port: номер на порта (по подразбиране е 443). 
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• Remote access from Internet: 
* Enable: активира или дезактивира филтрите на оператора. Тази опция може да бъде маркирана, само ако 

HTTPS е активиран. 
* Public URLs: URL адрес на уеб потребителски интерфейс, достъпен от публичен Интернет. 

 
Фиг. 25. Елемент Remote Access от меню Administration 

Настройките на отдалечения достъп може да бъдат възстановени към конфигурацията по подразбиране с бутона 
Reset, потвърдени с бутона Saveили приложени с бутона Apply. 

Управление на услуги 
Менюто Services (услуги) предоставя конфигурационни опции за контролиране на пренасочване на портове, DMZ, 
ALG, настройки за родителски контрол, функция Wake-on-LAN, DDNS, UPnP, защитна стена по NAT или IPv6. 

Пренасочване на портове 
Правилата за пренасочване на портове могат да бъдат конфигурирани в елемента Port forwarding от менюто Services. 

 
Фиг. 26. Елемент Port forwarding от меню Services 

Възможно е да бъдат дефинирани до 128 правила: 

• Name: име за дадено правило, 
• Protocols: един от наличните протоколи: 

* TCP, 
* UDP, 
* BOTH (и двата). 

• Ext. ports: обхват на външни портове, 
• Int. IP: вътрешен IP адрес, 
• Int. port: номер на вътрешния порт, 
• Loopback: активира или дезактивира функцията за обръщане към себе си за даден порт. Функцията за обръщане 

към себе си по NAT, известна още като NAT hairpinning, е функция, която позволява достъп до услуга чрез IP 
адреса на WAN (често публичен IP адрес) от локална мрежа. По подразбиране, опцията за обръщане към себе си 
по NAT за всяко правило за пренасочване на портове е дезактивирана. 

• Enabled: активира или дезактивира избрано правило за пренасочване на портове за редактиране. 

DMZ 
Демилитаризирана зона може да бъде конфигурирана под елемента DMZ от менюто Services. 
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Фиг. 27. Елемент DMZ от меню Services 

• Enable: активира или дезактивира DMZ, 
• DMZ destination IP: IP адрес на дестинация по DMZ, 
• Description: описание на DMZ (до 64 знака). 

ALG 
Опциите за шлюз на ниво приложение са налични под елемента ALG от менюто Services. Поставете отметка в 
съответното квадратче, за да активирате или дезактивирате някои от следните протоколи: 
• ALG SIP, 
• ALG RTSP, 
• ALG FTP, 
• ALG PPTP, 
• ALG L2TP, 
• ALG IPSEC. 

 
Фиг. 28. Елемент ALG от меню Services 

Родителски контрол 
Настройките за родителски контрол могат да бъдат конфигурирани според елемента Parental control (родителски 
контрол) от менюто Services. 

 
Фиг. 29. Елемент Parental control от меню Services 
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• Use parental control: активира функцията родителски контрол, 
• Use DNS jail: блокира неоторизирани заявки за DNS сървъри 
• Use custom DNS: активира полетата Primary DNS и Secondary DNS, 
• Primary DNS: IP адрес на основен DNS сървър, който би осигурил списък с блокирани домейни, 
• Secondary DNS: IP адрес на второстепенен DNS сървър, който би осигурил списък с блокирани домейни, 
• Use DNS filtering: активира полетата в колона Enabled, 
• Enabled: активира полетата Domain и Exact matching, 
• Domain: името на домейна, който би бил блокиран, 
• Exact matching: метод за съпоставка на името на домейна: 

* Suffix matching: само суфиксът ще бъде съпоставян, 
* Exact matching: цялото име на домейна ще бъде съпоставяно. 

Събуждане по LAN 
Функцията Wake On LAN (събуждане по LAN) позволява изпращането на магически пакет до избрано устройство: 
• Destination MAC: MAC адресът, до който магическият пакет ще бъде изпратен. По всяко време можете да 

щракнете върху съвпадащ запис от списъка с MAC адреси по долу, за да определите параметрите на крайната 
точка. Също така е възможно да се изпрати магически пакет до хост, който не фигурира в списъка (свързан е с 
LAN порт, но не функционира), 

• Source interface: интерфейс, от който магическият пакет ще бъде изпратен. 
• Send magic packet: изпраща магически пакет. 

 
Фиг. 30. Елемент Wake On LAN от меню Services 

Тъй като този елемент не включва опции за конфигуриране, бутоните Reset, Save и Apply са дезактивирани. 

DDNS 
Функцията DDNS позволява управлението на функцията за динамичен DNS. 

 
Фиг. 31. Елемент DDNS от меню Services с показана помощ 

 
 

 

 

Функцията за динамичен DNS трябва да бъде конфигурирана само от напреднали 
потребители. 

 
 

За да конфигурирате функцията DDNS, попълнете следните полета: 
• Enabled (активиране), 
• Update interval (интервал на актуализиране), 

 

Забележка 
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• Force update interval (принудително актуализиране на интервала), 
• Select active profile (избор на активен профил), 

* custom (по избор), 
* opendns, 
* no-ip, 
* freedns, 
* changeip, 
* dynu, 

• User login (потребителско име), 
• User password (потребителска парола), 
• User domain (потребителски домейн), 
• Service URL (URL на услугата), 
• Show help: показва информация за възможни варианти, които могат да бъдат въведени в полетата на този 

раздел. Тези варианти ще бъдат заменени с подходящи конфигурационни данни. 

UPnP 
Универсалната функция Plug-and-Play може да бъде активирана под елемент UPnP от менюто Services: 

 
Фиг. 32. Елемент UPnP от меню Services 

 

NAT тип 
Маскирането на NAT тип може да бъде избрано в елемента NAT type (NAT тип) от менюто Services: 

 
Фиг. 33. Елемент NAT type от меню Services 

• Nat type: един от наличните видове: 
* Symmetric: препоръчано за ежедневна работа, 
* Port restricted cone: по-малко надеждна и трябва да бъде използвана само в ситуации, когато се появяват 

проблеми с игровата конзола. 

Защитна стена IPv6 
Елементът IPv6 firewall (защитна стена IPv6) от менюто Services позволява ръчно да се указват изключения за 
интелигентната защитна стена IPv6. 

 
Фиг. 34. Елемент IPv6 от меню Services 

• Use firewall exceptions: активира изключенията за защитната стена IPv6, 
• Description: описание на дадено правило, 
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• Protocols: един от наличните протоколи: 
* TCP, 
* UDP, 
* ANY (всеки). 

• Destination ports: един порт на крайната точка или обхват от портове, 
• Source IPv6: IPv6 адрес на източника, 
• Destination IPv6: IPv6 адрес на крайната точка, 
• Enabled: - активира или дезактивира избраното изключение. 

 

 

Информацията, която се съдържа в този документ, представлява настоящото становище на Icotera по описаните 
проблеми към датата на публикуване. Тъй като Icotera трябва да отговори на променящите се пазарни условия, 
настоящето не трябва да бъде интерпретирано като обвързване от страна на Icotera и Icotera не може да гарантира 
за точността на информацията, представена след датата на публикуване. 

Тази Бяла книга е само за информационни цели. Icotera НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНА ИЛИ 
МЪЛЧАЛИВА, С ТОЗИ ДОКУМЕНТ. 

Спазването на всички приложими закони за авторското право е отговорност на потребителя. Без да се ограничават 
авторските права, никоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана или въвеждана в 
извличаща система, или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин (електронен, механичен, 
фото копиране, запис или по друг начин), или за каквато и да е цел, без изричното писмено разрешение на Icotera. 

Icotera може да има патенти, заявки за патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална 
собственост, които обхващат предмета в този документ. Освен ако изрично не е предвидено в писмено 
лицензионно споразумение от Icotera, предоставянето на този документ не ви дава никакъв лиценз за тези патенти, 
търговски марки, авторски права или друга интелектуална собственост. 
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