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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CỔNG TRUY CẬP LÕI - BỘ ĐỊNH TUYẾN LÕI

Cách đơn giản nhất xây dựng hạ tầng mạng, quản lý người dùng và các điểm truy cập!

Security Gateway * Smart QoS * Wi-Fi Controller 

80 người dùng / 50,000 kết nối

Đa mục đích sử dụng

RIÊNG TƯ CÔNG CỘNG PHỔ BIẾN CÔNG NGHIỆP VĂN PHÒNG

GAC3000 là thiết bị thiết lập và quản lý hạ tầng mạng chuyên nghiệp với đầy đủ nh năng của một Bộ cổng truy
cập - Bộ định tuyến - Bộ cân bằng tải - Tường lửa - Bộ điều khiển và Cổng xác thực người dùng. Thiết bị có khả
năng quản lý, điều khiển và giám sát toàn bộ hoạt động mạng của 80 người dùng và 64 thiết bị điểm truy cập
(access point) đồng thời. Thiết bị thiết lập hạ tầng mạng GAC3000 là lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp khi thiết
lập và quản trị hạ tầng mạng đồng thời đảm bảo hạ tầng mạng vận hành mạnh mẽ, ổn định, bảo mật và ết kiệm.
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 1. Mô hình ứng dụng thiết bị

 Mô hình ứng dụng vận hành thiết bị vai trò cổng truy cập - Bộ định tuyến - Bộ cân bằng tải - Tường lửa - Bộ 

điều khiển và Cổng xác thực người dùng: Thiết bị ở vị trí trung tâm, kết nối với mạng bên ngoài WAN 

(modem, converter) từ nhà mạng (ISP) và kết nối với mạng bên trong LAN (Switch, AP, Host).

 Hình bên trái: Mô hình ứng dụng vận hành thiết bị vai trò Bộ điều khiển (controller): Thiết bị ở vị trí bên dưới

Cổng truy cập (Gateway), kết nối với Switch và nằm ngang hàng với các AP. Hình bên phải: Mô hình ứng 

dụng vận hành thiết bị vai trò Cổng truy cập - Bộ định tuyến - Bộ cân bằng tải - Tường lửa - Bộ điều khiển và 

Cổng xác thực người dùng: Thiết bị ở vị trí trung tâm, kết nối với mạng bên ngoài WAN (modem, converter) 

từ nhà mạng (ISP) và kết nối với mạng bên trong LAN (AP).
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 2. Lắp đặt thiết bị

Lắp thiết bị vào hệ thống mạng như hình minh họa bên trên:

• Ghim nguồn cho thiết bị: sử dụng nguồn 220V.

• Các cổng LAN1, LAN2, LAN3, LAN4: kết nối với các thiết bị như Switch, PoE switch hoặc kết nối trực ếp đến 

PC, Laptop và thiết bị mạng có kết nối ethernet khác.

• Cổng WAN: kết nối vào cổng ethernet (thường là LAN) trên các thiết bị modem, converter của nhà mạng 

(ISP).

 3. Đăng nhập (Login) thiết bị

Kết nối PC/Laptop trực ếp vào cổng LAN của thiết bị hoặc qua các thiết bị trung gian khác (Switch, AP) có kết nối 

trực ếp vào LAN thiết bị. 

Bật trình duyệt web (Firefox, Chrome, Microso  Edge) nhập địa chỉ IP:port mặc định của thiết bị vào ô URL duyệt 

web của trình duyệt: 172.16.0.1:2011 hoặc các địa chỉ IP:port mặc định khác tùy thuộc PC/Laptop kết nối vào cổng 

LAN nào theo bảng liệt kê bên dưới: 

Nhập Username/Password mặc định của thiết bị: admin
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Giao diện đăng nhập thiết bị (Login page)

 4. Đặc tả phần quản trị thiết bị

4.1  System Status ( nh trạng hệ thống)

a) Device info

Sau khi đăng nhập vào thiết bị thành công, giao diện quản trị được hiển thị:

Giao diện quản trị sau khi đăng nhập thiết bị thành công

Thông n tổng quan thiết bị từ trên xuống và từ trái qua phải bao gồm:

 Menu trên cùng

• System Status >> Device Info: Định vị trang quản trị đang xem.

• Refresh: làm mới trang đang xem.

• Change password: thay đổi mật khẩu thiết bị.

• Logout: Đăng xuất khỏi giao diện quản trị.

• Language: Ngôn ngữ mặc định thiết bị là ếng Anh (English).
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 Menu bên trái: chứa các nút điều hướng vào các trang mục liên quan.

 Phần nội dung trang:

• Network interface status: Tình trạng kết nối các cổng trên thiết bị. Các cổng có kết nối đèn sáng, các 

cổng không kết nối không có đèn.

• Interface: Liệt kê thời gian thực (Real me) thông số kỹ thuật và nh trạng các cổng WAN/LAN.

• Device basic informa on: Các thông n cơ bản bao gồm: ID thiết bị (Device ID), số người dùng tối đa cho 

phép (Max Users), số điểm truy cập (AP) tối đa cho phép quản trị tập trung (Max AP can be managed).

• Up me:Thời gian hoạt động của thiết bị.

• Memory u liza on:  Bộ nhớ được sử dụng (đơn vị nh: %).

• CPU u liza on : CPU được sử dụng (đơn vị nh: %).

• Connec on monitoring: Số lượng kết nối đang giám sát (đơn vị nh: % và số lượng hiện tại/số lượng tối

đa cho phép).

• Online users: Số lượng người dùng trực tuyến.

• Device model: Phiên bản phần sụn (firmware) thiết bị. 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

b) Interface Status

Hiển thị nh trạng kết nối các cổng đang hoạt động bao gồm các thông số: Cổng mạng, loại cổng và nh 

trạng cổng mạng (Sta c/Dynamic IP), băng thông tải cho phép lên/xuống, địa chỉ IP các cổng mạng, nh 

trạng hoạt động các cổng mạng (online/offline), số kết nối trên cổng mạng (WAN), chất lượng kết nối, băng 

thông tải lên/xuống, tổng lưu lượng băng thông tải lên/xuống, thông số chi ết cổng mạng.

c)  LAN IP Flow

Xem biểu đồ thống kê và chi ết lưu lượng của từng IP người dùng trong mạng LAN (IP, MAC, tên thiết bị đầu

cuối, số kết nối TCP/UDP, Downstream rate, Upstream rate) thời gian thực (real me).

d) Applica on Flow

Biểu đồ (Pie chart) thống kê lưu lượng tải mạng lên/xuống của người dùng theo ứng dụng với tỷ lệ (%) và liệt 

kê chi ết thời gian thực (real me). VD: Trang web (Webpage), live chat, tải trên web (Web download), 

VPN…
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4.2 Network Configure (Cấu hình mạng)

a) Interface Configure (Cấu hình cổng)

 WAN Configure (Cấu hình cổng WAN):  Cấu hình các cổng WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 theo các giao thức 

kết nối (ADSL/PPPOE,Sta c IP, DHCP) tùy theo nhu cầu và hiện trạng mạng tổ chức mà lựa chọn phương 

thức phù hợp.

• Internet access: Lựa chọn giao thức truy cập Internet (ADSL/PPPOE hoặc Sta c IP hoặc DHCP) mỗi giao 

thức khi khai báo thông số sẽ khác nhau. Hai phương thức phổ biến: Sta c IP hoặc DHCP khi kết nối WAN

với Wireless modem/router nhà mạng.  Phương thức ADSL/PPPoE sử dụng khi tổ chức có nhu cầu quản 

trị từ xa (Remote management) thông qua mạng riêng ảo (VPN qua giao thức L2TP/PPTP/VTUNS/BPN), 

để sử dụng phương thức này cần có tài khoản đăng nhập PPPoE và đăng ký thêm dịch vụ IP nh từ nhà 

mạng (ISP).

• Specify DNS: Chỉ định máy chủ phân giải miền DNS (nhập địa chỉ IP của DNS1/DNS2 được chỉ định. VD: 

Google: 8.8.8.8 và 8.8.4.4 ).

• Line interrup on detec on: Chức năng tự phát hiện kết nối gián đoạn (để sử dụng chức năng này bắt 

buộc nhập hai địa chỉ IP máy chủ mạng DNS công cộng ổn định. VD: Google: 8.8.8.8 và 8.8.4.4). Đây là 

một chức năng rất ện lợi mà các thiết bị mạng Guépard Network đều được ch hợp sẵn. Mục đích 

chính của chức năng này là: thiết bị tự động dò m kết nối WAN nào bị gián đoạn khi truy cập Internet 

(chỉ sử dụng khi ghép từ 2 kênh WAN trở lên), khi phát hiện line WAN vận hành không ổn định thiết bị sẽ

tự động dừng gởi các gói dữ liệu(data packets) qua line WAN đó tránh mất hoặc rớt gói.

• Sau khi cấu hình các thông số hoàn chỉnh, bấm nút Save     để lưu lại các thông số đã khai báo.

 LAN/DHCP: cấu hình giao thức cấp IP động cho mạng nội bộ LAN (DHCP).

     .2.1.1 Wan Configure : Cấu hình Wan1/Wan2/Wan3/Wan4(ADSL/PPPOE,Sta c IP,DHCP) 
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      +DHCP alloca on status: Tình trạng phân bổ DHCP.

        .2.2.3 Physical  Port Defini on:  Cấu hình cổng vật lí.(Tùy vào nhu cầu hệ thống để có thể cấu hình cụ thể bao 

             Tùy vào nhu cầu hệ thống mà có thể check vào ô hợp nhất.

(VD:Khi check vào ô hợp nhất thì tất cả các Lan trên thiết bị sẽ cấp ip trong net Lan1 cấu hình(xem mục 2.2.1),Khi 

không check vào ô hợp nhất thì mỗi Lan trên thiết bị sẽ cấp ip theo net riêng của mỗi lan được cấu hình tương ứng).  

   2.2 ROUTE RULE: Quy tắc định tuyến.

      2.2.1 Mul -line diversion rules: Quy tắc chuyển hướng đa dòng.( Lưu ý: Các quy tắc chuyển hướng được thực 

hiện lần lượt từ trên xuống dưới. Có thể được vận hành bằng mũi tên để điều chỉnh trình tự, Trên, Dưới.)

       2.2.2 Sta c route : 

             .Sta c rou ng(Định tuyến nh): Bạn có thể tự thêm tuyến nh vào thiết bị này để xác định lựa chọn đường 

dẫn lưu lượng truy cập từ giao diện này sang giao diện khác.

.
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              . Rou ng informa on(thông n định tuyến nh): Hiển thị quy tắc định tuyến được bật trên bộ điều khiển 

trong tab này.



    2.3 DDNS(Dynamic Domain Name System): Hệ thống tên miền động là một dịch vụ Internet cho phép 
bộ điều khiển thay đổi địa chỉ IP công cộng được định vị bằng tên miền Internet. Để sử dụng DDNS,bạn 
phải thiết lập tài khoản với nhà cung cấp DDNS như DynDNS.org, v.v. Khi nào bạn thiết lập tài khoản với 
dịch vụ DDNS, máy chủ và tên miền, tên người dùng,chi tiết mật khẩu sẽ được cung cấp bởi nhà cung cấp 
tài khoản.

    2.4 NAT/Port Forwarding(Network Address Transla on): Dịch địa chỉ mạng(Theo mặc định, tường lửa của bộ

điều khiển chặn tất cả các nỗ lực kết nối của các thiết bị trên Internet đến các thiết bị trong mạng cục bộ của bạn. 

Điều này được gọi là lưu lượng truy cập nội bộ. Nếu bạn muốn các thiết bị trên Internet kết nối với các thiết bị trên 

mạng cục bộ của mình (ví dụ: bạn có Camera IP hoặc máy chủ FTP mà bạn muốn truy cập qua Internet), bạn sẽ phải 

mở các cổng mong muốn trên bộ điều khiển.)

: động tác mở một cổng trên router để các 
kết nối từ bên ngoài có thể thiết lập được với ip trong mạng nội bộ(IP Private,internal IP address).

 : khi thêm (add) một IP (IP 
Private,internal IP address) vào DMZ thì lập tức cái máy có IP đó sẽ mở hết các cổng ra Internet, tức là sẽ chẳng 

còn firewall nữa.
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 : Source NAT(Nguồn NAT thay đổi địa chỉ 
nguồn trong tiêu đề IP của gói. Nó cũng có thể thay đổi cổng nguồn trong các tiêu đề TCP / UDP. Cách sử 
dụng thông thường là thay đổi địa chỉ / cổng riêng (rfc1918) thành địa chỉ / cổng công khai cho các gói rời 
khỏi mạng của bạn).

: Destination NAT (NAT đích thay đổi địa
chỉ đích trong tiêu đề IP của gói. Nó cũng có thể thay đổi cổng đích trong các tiêu đề TCP / UDP. Cách sử
dụng điển hình của việc này là chuyển hướng các gói đến với đích của địa chỉ / cổng công cộng sang địa

chỉ / cổng IP riêng trong mạng của bạn).

 3.FLOW CONTROL POLICY:Chính sách kiểm soát

  3.1 Smart Flow Control: Kiểm soát luồng thông minh.

:Lưu Ý:

                          . Để đảm bảo hiệu ứng kiểm soát luồng tuyệt vời, băng thông ngược và xuôi của mạng phải được cấu 

hình đúng.

                          . Băng thông được cung cấp bởi các toán tử thường nh bằng bit / s là đơn vị: bps. Tốc độ chuyển ếp 

thực tế của bộ định tuyến nh bằng byte (BYTE / s): Bps; Vì vậy, hãy chú ý đến chuyển đổi. Đề nghị sử dụng tốc độ bit

do toán tử chia cho 10.

    

  3.2 Bandwidth Control : Kiểm soát băng thông.
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  3.3 Free Flow Control :Không kiểm soát băng thông.Lưu ý: IP điều khiển luồng tự do không bị hạn chế bởi điều 

khiển luồng thông minh. Vui lòng cấu hình kiểm soát băng thông để giới hạn băng thông tối đa(3.2)

4.AC MANEGEMENT: Quản lí AP.

LƯU Ý: Theo mặc định, AP sẽ ở Chế độ FAT. Bạn cần đặt nó trong Chế độ FIT để phát hiện ra nó trên bộ điều khiển.

  4.1 AP List:Khi các thiết bị Ap kết nối với Mul -Fun on Gateway thì sẽ hiển thị Ap online hoặc offline trong Ap list.
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: Khởi động lại AP đã chọn từ danh sách.

: Khôi phục AP đã chọn về mặc định của nhà sản xuất. (Nếu AP ở Chế độ FIT,sau khi thiết lập lại nó sẽ 

ở cùng chế độ)

 : Xóa AP đã chọn khỏi danh sách.

:Chọn Mã quốc gia(không quan trọng).

: Bạn có thể đẩy cấu hình mô hình tương ứng mẫu được tạo trên bộ điều khiển để AP

mong muốn từ danh sách (Phải tạo rule trong phần 3.2).

  : Làm mới Danh sách AP được hiển thị lại để Mul -Fun on Gateway nhận diện các Ap trong hệ 

thống.

:Hiển thị tất cả Ap online lẫn offline trên hệ thống.

:Chỉ hiển thị những Ap online trên hệ thống.

: Chỉ hiển thị những Ap offline trên hệ thống.

:Bộ lọc hiển thị model của Ap hiện diện trên hệ thống.

:Điều kiện thông n m kiếm Ap trên hệ thống(Device Ip,Mac Device,Device Name, 

 :Sau khi check vào ô điều kiện và gõ đúng thông n thì

Ap có thông n cần m kiếm sẽ hiển thị.

Thông n trên bảng hiển thị quản lí AP:
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        .SN:Số thứ tự Ap.

        .AP Name :Tên AP(Có thể đánh dấu AP bằng vị trí hoặc số kiểu hoặc thông n khác có thể dễ dàng kiểm soát AP 

không dây này.

         .Device IP: Ip do Mul -Fun on Gateway cấp cho Ap(có thể click vào ip để vào giao diện cấu hình Ap).

        .MAC Address: Địa chỉ Mac của Ap.

        .SSID(2.4G/5.8G): Tên wifi hiển thị cho cliens(Tùy vào model Ap có hay không 5.8G).

 để xem cụ thể địa chỉ Mac, Cường độ 

n hiệu,kênh).

        .Status :Trạng thái của Ap đang online hay offline.

        .Channel :Kênh phát của các chuẩn 2.4G,5.8G.

để xem hình ảnh trực quan)

       .Power :Thể hiện % công suất phát của Ap.

       .Ap Version :Thông n firmware của Ap.

      .Up Time: Thời gian thực Ap hoạt động.

      .Black White list:Ngăn chặn cụ thể các clients kết nối vào Ap  bằng địa chỉ Mac thiết bị,có 2 cách ngăn chặn:

          + C1:Liệt kê cụ thể các đc Mac không được kết nối vào Ap vào Black list.

Check vào ô Black list  Chọn từng địa

chỉ

                                                                                                                                                          Chọn tất cả

.

           +C2 : Liệt kê cụ thể các đc Mac được phép kết nối vào Ap vào White list.Còn lại cá đc Mac không được liệt kê 

vào White list sẽ không thể kết nối vào Ap.

HD cụ thể cấu hình:Có 2 hướng :các đc Mac đã kết nối vào Ap thì dùng Access mac để scan địa chỉ,còn khi các 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

     

Check vào ô White list Chọn từng đc

                                                                                                                                                          Chọn tất cả

.

   Tương tự admin có thể add Black,White list vào Ap Configure Templates.

. Remarks :Nhận xét về Ap.

để cấu hình cho Ap.(Cấu hình tương tự như cấu hình Template xem mục 3.2,nhưng ở phần này 

là cấu hình trực ếp cho từng Ap). 

  4.2 AP Configure Template:Tạo rule(Lưu ý:Mỗi model Ap có thể tạo nhiều Template khác nhau,tùy nhu cầu khu vực 

Ap lắp đặt mà cấu hình Template tương ứng)

      VD: Tạo 2 Template cho model GC600ac 

              .Template 1:Có tên Configure Template.

              .Template 2:Có tên GroupA.

:Chọn model Ap cần tạo Template.

->

            .Template name:Tên Template(VD:GroupA).

            .AP manege password : Đặt pass cho Ap thuộc Template.

            . Timed restart: Thời gian Ap tự khởi động lại(giờ,ngày).

            . Select the band to be configured: Chọn băng tần được cấu hình(tùy model Ap có thể chọn 2.4G hoặc 5.8G).

                          . Wireless status:Enable
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                          .SSID :Đặt tên cho wirelesss.

                         .Safe mode:+OPEN:clients đăng nhập vào wirless không cần pass.

                                              +WPAPSK/WPA2PSK: clients đăng nhập vào wireless có pass.

                         .Channel:Auto(Kênh phát do Mul -Fun on Gateway tự điều chuyển).

                         . Broadcast SSID: +Enable : Clients có thể thấy Wireless.

                                                        +Disable : Clients không thể thấy Wireless.

                          .Key:Đặt pass(khi chọn WPAPSK/WPA2PSK trong Safe mode)

để xem trước pass đã đặt.

:Cấu hình nâng cao:

                                 . User isolate: Cách ly người dùng(khuyến cáo Disable)

                                 . Mode: Chế độ(Khuyến cáo 802.11B/G/N 20MHz,40MHz cho chuẩn 2.4G; 802.11A/AN/AC 

20MHz,40MHz, 80MHz cho chuẩn 5.8G).

                                 .WMM:Wifi Mul media(được hỗ trợ bởi hầu hết các router hiện đại, thực hiện ưu ên lưu lượng 

mạng theo 4 hạng mục truy cập: từ mức ưu ên cao nhất đến thấp nhất đó là voice, video, best effort và background.

Mặc dù vậy để thực hiện điều này, WMM phải được kích hoạt trong cả phần mềm và adapter Wi-Fi của máy khách).

                                 .VLANID: Tag SSID vào mạng riêng ảo(Vlan) đã tạo trên Router,Serverv..v…

                                 .Tx Power: Đặt khả năng cho công suất phát. Giá trị tối đa là 100%. 

                                 . AP coverage threshold:Mặc định -90dBm.Giá trị tối đa -95dBm.

                                 . Access user number:Giới hạn số lượng clients truy cập(khuyến cáo nsx mặc định 64,0 means 

unlimited có nghĩa là không giới hạn).

     Virtual wireless: Mạng không dây ảo(Mỗi chuẩn phát 2.4G,5.8G có thể tạo thêm tối đa 1 SSID ảo để đảm bảo 

.

Tương tự như trên ta có thể tạo thêm Configure Template cho Ap model GC600ac với cấu hình tương ứng với khu 

vực Ap model GC600ac lắp đặt.  
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Lưu ý :Có thể tạo nhiều rule cho cùng 1 model Ap (Tùy nhu cầu khu vực Ap được lắp đặt mà tạo rule tương 

ứng)VD:Model GC600ac đươc tạo 2 rule Config Template và GroupA.

->click chọn những Ap có cùng model add

.

  4.3 AP Upgrade: Bạn có thể xem phiên bản chương trình cơ sở hiện tại của AP, AP được kết nối & mới nhất 

nếu có trong tùy chọn này.

: Nâng cấp trực tuyến: Đầu ên, nhấp vào tải xuống tệp, tải xuống tệp nâng cấp để

định tuyến, sau đó nhấp vào nâng cấp hoặc nâng cấp trực tuyến hàng loạt để nâng cấp chương trình cơ sở.

: Nâng cấp cục bộ: Đầu ên, nhấp vào nút Tải lên gương để tải lên tệp nâng cấp, 

sau đó nhấp vào Nâng cấp hoặc Batch Nâng cấp cục bộ để nâng cấp chương trình cơ sở.

5.AUTH	INTERNET	ACCESS:	Xác	thực	truy	cập	Internet.( Bạn	có	thể	định	cấu	hình	bốn	loại	
Phương	thức	xác	thực: PPPoE Authentication ; Portal Authentication; IP Authentication ;Mac 
Authentication cho	giao	diện	LAN	trên	bộ	điều	khiển	này	để	truy	cập	Internet).
  5.1 Auth Configure:Cấu hình xác thực.



      .Auth switch:Công tắc on/off xác thực.

       .One key auth config: Cấu hình một khóa auth(Chỉ cần nhấn Enable all/Disable all thì có thể on /off  tất cả các nh

năng xác thực như :PPPoE,Portal,IP,MAC của tất cả các port LAN mạng nội bộ).

Lưu ý: Công tắc xác thực PPPoE cần được sử dụng cùng với xác thực PPPOE, nghĩa là, nếu một giao diện mở công 

tắc xác thực PPPoE, xác thực PPPoE của giao diện này phải được định cấu hình; Công tắc xác thực Portal cũng cần 

được sử dụng cùng với xác thực Portal.(Mục 5.2;5.3)

  .Free auth IP:Những IP ngoại lệ(không thuộc rule cấu hình xác thực).

  .Soure IP:IP nguồn(Xem mục 7).
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  5.2 PPPoE Auth : Xác thực bằng giao thức điểm-điểm qua Ethernet(Point-to-Point Protocol over Ethernet).

 

         . Service name: Tên dịch vụ((Để trống theo mặc định) sau khi định cấu hình tên dịch vụ, vui lòng nhập tên dịch 

vụ để quay số).

         . Assign IP address range: Gán phạm vi địa chỉ IP.

            + Gateway IP: Cổng IP

            + Start Address: Địa chỉ bắt đầu. 

            + End address: Địa chỉ kết thúc.

         . Assign IP according to MAC Address: Gán IP theo địa chỉ MAC(Vui lòng nhập quy tắc gán IP và Mac trong hộp 

văn bản bên trái, định dạng là 'Địa chỉ MAC không gian địa chỉ MAC cho mỗi dòng)

          . DNS Configura on: Cấu hình DNS

               + Main DNS: DNS chính. 

               + Alternate DNS: DNS thay thế.

          . Online detec on me interval: Khoảng thời gian phát hiện trực tuyến(Đề nghị 5 phút theo mặc định)

              + MTU: Enable custom MTU: MTU: Kích hoạt MTU tùy chỉnh(từ 1000-1500)

              + MRU: Enable custom MRU: MRU: Kích hoạt MRU tùy chỉnh(từ 1000-1500)

Lưu ý: 1. Sau khi sửa đổi cấu hình quay số PPPoE, người dùng đã quay số sẽ ngắt kết nối mạng và cần quay số lại.

            2.Người dùng quay số PPPoE, thống nhất trong quản lý người dùng người dùng xác thực(xem mục 5.6.1).

            3. Người dùng được kết nối qua giao diện LAN1 sẽ không thể truy cập internet cho đến khi và trừ khi họ 

quay số kết nối PPPoE từ PC của họ với tài khoản người dùng được đặt trên bộ điều khiển.

: Tùy chọn nâng cao PPPoE

+ Isolate intranet dial-up users: Cô lập người dùng quay số mạng nội bộ(On/Off).

                                                        + Expired Users cannot dial: Người dùng hết hạn không thể quay số(On/Off)
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                                                        + Disable the same MAC address dialing: Vô hiệu hóa cùng một quay số địa chỉ MAC: 

(On/Off):Khi được bật, yêu cầu quay số PPPoE mạng nội bộ cho cùng một địa chỉ MAC sẽ bị từ chối.

                                                        + Password-free auth: Xác thực không có mật khẩu(On/Off) :Khi Bật chức năng xác 

thực không có mật khẩu, mọi tài khoản và mật khẩu đều có thể được quay số.



    +Lưu ý:1. Chỉ định DNS theo 'bộ phận / cấp độ' (để gán DNS khác nhau cho những người dùng khác nhau, khi 

'bộ phận / cấp độ' nơi người dùng thuộc về DNS được định cấu hình, dịch vụ PPPoE sẽ trực ếp sử dụng DNS 

được định cấu hình tại đây và gán DNS cho người dùng)

                2. Các quy tắc được thực hiện lần lượt từ trên xuống dưới. Vì vậy, phía trên cùng có mức độ ưu ên cao 

trong các bài tập DNS. Có thể được di chuyển bằng cách điều chỉnh chuỗi, Trên, Dưới.



      .Access status: Trạng thái truy cập.

      .All Lan ports:Chọn port tương ứng cần kiểm tra trạng thái truy cập của users.

      .Bảng trạng thái hiển thị các thông số:Số thứ tự,Tài khoản truy cập,thời gian truy cập,IP máy chủ,IP được gán, nh 

trạng hoạt động.

     

  5.3 Portal Auth:Xác thực cổng thông n.

 .

      .Auth op on: Tùy chọn xác thực.

      . Portal authen fied user meout me: Cổng thông n xác thực thời gian chờ của người dùng.(Phạm vi giá trị 

phải là: 3-200 phút)

       . Free auth:Xem mục 5.1

       .WEB auth:Xác thực Web(Enable/Disable)

       . Auth success URL redirect: Xác thực chuyển hướng URL thành công(URL sẽ được chuyển hướng đến sau khi xác 

thực thành công).



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

        . Auth fail URL redirect: Xác thực chuyển hướng URL không thành công(URL sẽ được chuyển hướng đến sau khi 

không xác thực).

 .

     .Customize auth page: Tùy chỉnh trang xác thực.

     . Upload picture: Tải ảnh lên(1.Kích thước hình ảnh không được vượt quá 500K:2.Định dạng hình ảnh là PNG)

            +Upload first picture: Tải lên hình ảnh đầu ên.

            +Upload second picture: Tải lên hình ảnh thứ hai.

            +Upload third picture: Tải lên hình ảnh thứ ba.

      .Upload the bu on background picture: Tải lên hình nền.

            +Upload background picture: Tải lên hình nền.

  5.4 Radius Billing: Remote Authen ca on Dial-In User Service(dịch vụ người dùng quay số xác thực từ xa , Bạn có 

thể ch hợp Máy chủ Radius với bộ điều khiển này bằng cách định cấu hình các cài đặt bên dưới.).

     . Billing outlet circuit: Mạch đầu ra xác thực(Chỉ định dòng thoát xác thực và nếu máy chủ xác thực nằm trong 

Mạng nội bộ, bạn phải chọn mặc định).

      . Selec on of docking type: Lựa chọn loại lắp ghép.

           + For PPPoE authen ca on: Để xác thực PPPoE.

           + For Portal authen ca on: Để xác thực Cổng thông n.

       . Authen ca on IP: IP xác thực(Địa chỉ IP của máy chủ xác thực).

       . Shared key: Chìa khóa chung.

       . Authen ca on Port: Cổng xác thực(Cổng xác thực radius mặc định cho máy chủ là: 1812).

       . Charging port: Cổng sạc(Cổng xác thực mặc định của máy chủ Radius là: 1813)

  5.5 No fy Page: Trang thông báo

           .Reminder no fica on configure:Cấu hình thông báo nhắc nhở.
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: Gửi trang chào mừng đến người dùng chưa được xác 

thực.

: Chỉnh sửa trang thông báo tương ứng (Trang chào 

mừng).

 

:Xem trước trang cấu hình

: Gửi trang thông báo cho người dùng đã hết hạn.

: Chỉnh sửa trang thông báo tương ứng (Trang hết hạn)

:Xem trước trang cấu hình

: Bật thông báo trước cho người dùng đến hạn.

: Chỉnh sửa trang thông báo tương ứng (Trang đến hạn)

 

:Xem trước trang cấu hình

: Khôi phục trang web mặc định.

  5.6 User Management : Quản lý người dùng

        5.6.1 Auth User: Người dùng xác thực(Tạo bảng thông n người dùng xác thực)
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  .Account:Tên tài khoản người dùng xác thực.

  .Password:Mật khẩu.

  .Department:Phòng ban(Người dùng trực thuộc phòng ban xem mục 5.6.3)

  .Level:Cấp độ(Cấp độ của người dùng xem mục 5.6.3)

  .User type: Kiểu người dùng (PPPoE dial-up,IP address auth,MAC address auth,WEB password address auth,VPN 

dial-up).

  .Account type: Kiểu tài khoản(Enable/Disable)

  . MAC Binding:Trạng thái ràng buộc địa chỉ MAC(Enale/Disable/Auto)

  . Create me: Thời gian bắt đầu có hiệu lực.

   . Expire me: Thời gian hết hiệu lực.

   .Name:Tên người dùng.

   .ID:ID người dùng.

   .Tel:Số điện thoại người dùng.

  .Address:Địa chỉ người dùng.

  .Notes:Ghi chú.

        5.6.2 Auth User Status: Bảng theo dõi trạng thái người dùng(Level,Type,Time,Status,Account)

        5.6.3 Department/Level Defini on:Phân quyền(Thêm định nghĩa để phân quyền Vd:Định nghĩa bộ phận,Định 

nghĩa cấp độ)

 : Mục đích phân chia phòng ban: Đối tượng người dùng 

phải chọn các phòng ban mà họ thuộc về, vì vậy trước khi xác định người dùng, họ cần phân chia các phòng ban. Đối 

với các công ty, các bộ phận thường được phân chia theo các bộ phận hành chính, chẳng hạn như bộ phận bán hàng,

bộ phận sản xuất, vv Đối với khu dân cư, các bộ phận thường được phân chia theo vị trí của người dùng truy cập, 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

chẳng hạn như: tòa nhà Đông 35, tòa nhà West 88. Sau khi phân chia các phòng ban, người dùng có thể thực hiện 

các quy tắc kiểm soát khác nhau theo các bộ phận phân chia.

: Mục đích phân chia cấp độ: Các đối tượng người dùng 

phải chọn cấp độ mà chúng thuộc về, vì vậy chúng cần được phân loại trước khi xác định người dùng; đối với các 

công ty, họ thường được phân loại theo thẩm quyền và vị trí của người dùng, chẳng hạn như giám đốc điều hành cấp

cao, nhân viên bình thường, v.v. Đối với khu dân cư, nó thường được phân loại theo băng thông được người dùng 

mua, chẳng hạn như 2M, 4M. Sau khi phân loại, các quy tắc giới hạn kiểm soát hoặc tốc độ khác nhau có thể được 

thực hiện theo phân loại.

6.BEHAVIOR CONTROL: KIỂM SOÁT HÀNH VI

  6.1 Applica on Firewall: Tường lửa ứng dụng

      .Source address: Ip nguồn(Address,User,Level,Department).

      .Time :Thời gian thực thi.(Tất cả hoặc tùy chỉnh)

      .Des na on IP :IP đích.

      .Des na on port:Port đích.(Tất cả hoặc tùy chỉnh)

      .Applica on:Ứng dụng(Tất cả hoặc tùy chỉnh)

      .Policy:Chính sách(Release hoặc Block directly).

  6.2 URL Redirect: Chuyển hướng URL
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  6.3 Domain Redirect : Chuyển hướng tên miền(Tên miền được xác định bên dưới sẽ được phân giải trực ếp đến 

địa chỉ IP tương ứng mà không cần máy chủ DNS)

  6.4 Message Push Configure: Cấu hình n nhắn đẩy

7.OBJECT MANAGEMENT: QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG(Làm căn cứ để cấu hình rule phù hợp cho các đối tượng) 
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   7.1 Basic Object: Đối tượng cơ bản

      7.1.1 Time Object: Đối tượng thời gian(Theo mặc định, một đối tượng đã tồn tại trên bộ điều khiển bất cứ lúc 

nào.)

Nếu bạn muốn xác định quy tắc / chính sách cho thời gian cụ thể, bạn có thể tạo đối tượng Thời gian dưới dạng:

      7.1.2 Source IP Object : Đối tượng IP nguồn(Bạn có thể tạo đối tượng IP nguồn tại đây nếu bạn muốn tạo chính 

sách cho dải địa chỉ IP cục bộ nhất định.)



      7.1.3 Port Object : Đối tượng cổng(Có một số Đối tượng Cổng được xác định trước đã được tạo trên Trình điều 

khiển theo mặc định. Bạn có thể tạo một đối tượng cho bất kỳ cổng tùy chỉnh nào nếu cần, trong tab này.)

      7.1.4 Des na on IP Object: Đối tượng IP đích(Bạn có thể tạo một đối tượng cho bất kỳ địa chỉ đích trực tuyến 

nào nếu cần, trong tab này.)
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   7.2 Applica on Object: Đối tượng ứng dụng

       7.2.1 Build-in Applica on Object: Đối tượng ứng dụng ch hợp(Theo mặc định, có một số đối tượng ứng dụng 

ch hợp trong bộ điều khiển. Bạn có thể.Nâng cấp thư viện đối tượng ch hợp trong tab này.Nếu Tự động cập nhật 

tùy chọn thư viện ch hợp sẵn được bật, nó sẽ hiển thị phiên bản mới nhất nếu có để nâng cấp tương tự.).

       7.2.2 Custom Applica on Object: Đối tượng ứng dụng tùy chỉnh (Bạn có thể tạo đối tượng mới trong Tùy chỉnh 

không được liệt kê trong đối tượng ứng dụng ch hợp). 

. Bạn có thể tạo đối tượng mới dựa trên Tên miền trong tab này

.Bạn có thể xác định Nhóm IP người dùng cục bộ cho đối tượng tùy chỉnh tương ứng trong tab này
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8.SAFETY PROTECTION: BẢO VỆ AN TOÀN

     8.1IP-MAC Bindding: Ràng buộc Ip cho Mac.



    8.2 Connec on Quan ty Limit: Giới hạn số lượng kết nối(Giới hạn Số lượng kết nối TCP,UDP cho 

user,level,department)

    8.3 LAN Abnormal Detec on: Phát hiện bất thường trên port Lan.

:phát hiện xem có máy chủ DHCP nào khác trong mạng nội bộ 

không.

:Kiểm tra xem có một số vòng lặp trên mạng nội bộ (đối với vị 

trí lỗi mạng nội bộ)

    .8.4 LAN A ack Protec on: Bảo vệ tấn công trên port Lan(Ngưỡng gói: Số lượng gói tối đa được phép gửi mỗi giây 

cho một IP. Giá trị tham chiếu nằm trong khoảng từ 5000 đến 10000.)

    8.5 WAN Ping Forbid/WAN Login: Bảo mật máy chủ

:Tắt/Mở dịch vụ Telnet(Rất dễ bị hack nếu kích hoạt dịch vụ Telnet, chỉ nên tắt và bật khi

gỡ lỗi).

 : Cấm bộ định tuyến ping từ extranet.
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: Cho phép Quản trị viên đăng nhập từ xa thông qua ip 

mạng nội bộ.

: Cổng dịch vụ web(Mặc định 2011).

: Địa chỉ máy chủ DNS là thiết bị đầu cuối mạng của máy nh cục bộ (bộ 

định tuyến).

:Tùy chọn line cập nhật(Chỉ định nâng cấp hệ thống thiết bị và dòng

cập nhật giao thức)

: Máy chủ quản lý từ xa(Mặc định 

www.demo.yowifi.net(Remote access rou ng link address:h p://Y21180001378.demo.yowifi.net:20110)

9.LOG RECORD: Nhật ký đăng nhập. 

    .9.1 User Auth Log: Nhật ký  người dùng xác thực

   .9.2 Online User Log:Nhật ký người dùng trực tuyến.

:Cài đặt khoảng thời gian nhật ký lưu lại.

:Click vào thời gian cần liệt kê để xem cụ thể nhật ký.

:Nhật ký được thể hiện bằng đồ thị.

   .9.3 Interface Flow Log:Nhật ký lưu lượng giao diện.(Có thể xem tổng hợp hoặc từng port)

:Cài đặt khoảng thời gian nhật ký lưu lại.

:Click vào thời gian cần liệt kê để xem cụ thể nhật ký.

:Chọn port cần liệt kê nhật ký.

: Nhật ký được thể hiện bằng đồ thị.
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   .9.4 System Log:Nhật ký hệ thống.

:Thể hiện nh trạng online của các port Wan,liệt kê cụ thể các     

ip,đc Mac vi phạm rule đã cấu hình.

10.VPN: Virtual Private Network(Mạng riêng ảo).

    10.1 PPTP: Point-to-Point Tunneling(Đường hầm điểm-điểm)

   . Client IP address range: Phạm vi địa chỉ IP của khách hàng

      -Gateway Ip:Cổng Ip.

      - Start IP address: Bắt đầu địa chỉ IP.

      - End IP address: Địa chỉ IP cuối.

   . DNS configure: Cấu hình DNS.

      - Master DNS: DNS chính.

      - Auxiliary DNS : DNS phụ.

      - Detect the online me:Thời gian trực tuyến.

      - MTU: Cho phép khách hàng MTU.

      - MRU: Cho phép MRU của khách hàng.

      - MPPE-128: Hỗ trợ MPPE-128.

:Người dùng xác thực(người dùng quay số VPN điểm-mạng, được thống nhất trong Auth Internet Access, 

Quản lý người dùng xem mục 5.6)

  

-->: Trạng thái truy cập((Bạn có thể xem trạng thái kết nối PPTP trong tùy chọn này. Bạn cũng có 

thể ngắt kết nối người dùng đã kết nối bằng GUI.)

    10.2  L2TP: Layer 2 Tunnel Protocol(Giao thức đường hầm lớp 2).
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   .Chọn Wan tương ứng cần cấu hình L2TP

         . Client IP address range: Phạm vi địa chỉ IP của khách hàng

             -Gateway Ip:Cổng Ip.

            - Start IP address: Bắt đầu địa chỉ IP.

            - End IP address: Địa chỉ IP cuối.

        . DNS configure: Cấu hình DNS.

           - Master DNS: DNS chính.

           - Secodary DNS: DNS phụ.

           -Port number: Số cổng

          - Detect the online me:Thời gian trực tuyến.

          - MTU: Cho phép khách hàng MTU.

          - MRU: Cho phép MRU của khách hàng.

          - MPPE-128: Hỗ trợ MPPE-128.

:Người dùng xác thực(người dùng quay số VPN điểm-mạng, được thống nhất trong Auth Internet Access, 

Quản lý người dùng xem mục 5.6)

      

: Trạng thái truy cập(Bạn có thể xem trạng thái kết nối L2TP trong tùy chọn này. Bạn 

cũng có thể ngắt kết nối người dùng đã kết nối bằng GUI.)

    10.3 VTUNS: Bạn có thể định cấu hình Đường hầm Máy chủ-Máy khách bằng tùy chọn này trên bộ điều khiển. Bạn 

sẽ yêu cầu

bộ điều khiển tại trang web từ xa cũng như để tạo VTUNS.

       10.3.1 VTUNS Configure:Cấu hình VTUNS.

: Cài đặt tham số

: Đặt thiết bị này làm máy chủ trung tâm VPN.
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          . Password: Mật khẩu.

          . Protocol: Giao thức(Lựa chọn giao thức TCP hoặc UDP)

          . Whether encryp on:Mã hóa(Yes or No)

          . Whether compression:Nén(Yes or No)

       

: Đặt thiết bị này làm máy khách quay số VPN(Trên Bộ điều khiển từ xa, 

bạn cần đặt nó làm Máy khách quay số VPN. Nhập IP của bộ điều khiển khác dưới dạng IP máy chủ & chỉ định cùng 

một mật khẩu như được xác định trên bộ điều khiển khác.).

     : Quản lý đường hầm(Bạn cần xác định Tên đường hầm, ID và mạng cục bộ từ xa cùng 

với netmask trong tab này.)

               10.3.2 VTUNS Status :Trạng thái VTUNS

     10.4 BPN : Tính năng này là để sử dụng trong tương lai

: Trạng thái truy cập.

11.DEVICE MAINTENANCE: Bảo trì thiết bị.
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-

           Lưu ý: Sửa đổi mật khẩu hệ thống, vui lòng nhớ mật khẩu mới, mật khẩu mặc định là: admin.

       11.3Ping detec on :Ping đến wan hoặc lan để kiểm tra.

:Ping đơn đến từng port Wan

:Ping tất cả các ports đồng loạt .

        11.4 Cofigure File Maintenance:Lưu file backup cấu hình thiết bị.

: Xuất và lưu tệp cấu hình, có thể được nhập và khôi phục sau.

: Chọn tập n cấu hình, nhập để khôi phục cấu hình.

: Khôi phục cài đặt gốc, tất cả cấu hình trước đó sẽ bị mất.

:Cấu hình email nhận file backup tự động .

  Lưu ý: Trước khi khởi động lại thiết bị, đảm bảo rằng thiết bị không đang trong quá trình nâng cấp, nếu không thiết 

bị có thể không thể khởi động và sửa chữa.

      11.6  Time Task:Cấu hình thời gian thực thi(ghi chú ghi nhớ các việc admin phải làm để bảo trì thiết bị)
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                    .Cyrcle execu on: Vòng lặp thực hiện(Các tác vụ được lặp lại thường xuyên)

                     .Start me : Thời gian thực hiện tác vụ.

                     .Execu on command : Tác vụ cần thực hiện. 

                    . Boot execu on :Các tác vụ cần thực hiện ngay.

                       .Single execu on: Các tác vụ thực hiện đơn lẻ.

      11.7 Time Synchroniza on: Đồng bộ hóa thời gian.( Định cấu hình tên miền hoặc IP máy chủ thời gian mạng chính

xác, thiết bị sẽ được hẹn giờ (30 phút) đồng bộ hóa với máy chủ.) .

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CẤU HÌNH & CÁCH GHIM CABLE ĐỂ THIẾT BỊ MULTI-FUNTION GATEWAY CHỈ THUẦN LÀM 

CONTROLLER QUẢN LÍ AP:

LƯU Ý: Để thiết bị Mul -Fun on Gateway chỉ thuần làm Controller quản lí AP,định tuyến cho clients đi đúng tuyến về

trung tâm (Không cấp IP cho clients,Ip của clients do Core router,firewall .v..v..)

  B1:Vào Network Configure->Physical Ports Defini on(Chọn cấu hình port Wan,lan)

(có

thể không cần Merge all lan ports into lan1,chỉ cấu hình như bên dưới,còn các port lan còn lại có thể tự cấp DHCP 

cho clients,chỉ riêng lan1 cấp DHCP cho AP)

  B4: Check vào ô Only assign address to AP(Chỉ gán địa chỉ cho AP) :Typically used in AC bypass mode(Thường được 

sử dụng trong chế độ bỏ qua AC)

 Bốn bước trên đã xong phần cấu hình trên Mul -Fun on Gateway,

LƯU Ý: Phần còn lại là ghim cable : 
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     1.Cắm 1 sợi cáp từ switch (nhận DHCP từ Core router,firewall v.v..)  cấp DHCP vào port wan đã cấu hình B1(Bước 

này để cho Mul -Fun on Gateway nhận 1 Ip wan để admin có thể logging vào thiết bị(thường sử dụng ip nh h p://

192.168.190.162:2011/login.htm  ).  

     2. Cắm 1 sợi cáp từ switch (nhận DHCP từ Core router,firewall v.v..)  cấp DHCP vào port Lan 1(Bước này để cho AP 

có thể cấp DHCP từ Core router,firewall v.v..) cấp xuống cho clients.

    3.Cắm Ap vào các port lan còn lại hoặc cắm Ap vào switch ngang hàng với Mul -Fun on Gateway.

    

  

  


