Linksys WRT 54 GL
Router z oprogramowaniem zainstalowanym
fabrycznie.

Instrukcja wgrania oprogramowania DD-WRT
do routera, w wersji umożliwiającej pracę
w systemie WIFI – SPOT,
z wgraniem skryptu konfiguracyjnego
do systemu WIFI - SPOT
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1.

Pobieranie oprogramowania DD-WRT właściwego dla naszego routera

Pobierz z adresu http://www.dd-wrt.com/site/index
oprogramowanie DD-WRT i zapisz je np. na Pulpicie.

Należy wpisad model naszego routera, w tym przypadku WRT54GL, następnie kliknąd w pasek z nazwą routera.

Rozwinie się Okno, w którym należy pobrad kolejno i zapisad na pulpicie dwa pliki:

służący do zamiany oprogramowania firmowego routera na najuboższą wersję oprogramowania DD-WRT, oraz:

zawierający standardową wersję oprogramowania DD-WRT.
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2.
3.

4.

Wgrywanie oprogramowania na router - w wersji mini

Podłącz router do komputera za pomocą kabla sieciowego. Komputer należy podłączyd do jednego
z portów LAN routera (gniazda 1,2,3,4).
W przeglądarce internetowej wpisz adres routera: http://192.168.1.1 Na ekranie pojawią się pola do
wpisania standardowego loginu i hasła. W przypadku routera Linksys WRT54GL są to:
LOGIN – admin
HASŁO – admin
Po zalogowaniu (przycisk OK) powinieneś zobaczyd panel administracyjny routera.

5.

Przejdź do zakładki „Administration” a następnie do „Firmware Upgrade”

6.

Wybierz „Przeglądaj” a następnie z plików, które zgrałeś na Pulpit wybierz plik z oprogramowaniem
w wersji mini (Mini-Build required for initial flasin via WEB). Dokoocz operację wciskając klawisz
„Upgrade”. Poczekaj, aż oprogramowanie wgra się na urządzenie. Może to trwad kilka minut. Po
wgraniu oprogramowania, router automatycznie się restartuje. Po odswieżeniu okna w przeglądace
(CTRL F5) zobaczysz komunikat informujący o konieczności zmiany hasła. Wpisz swój nowy login, nowe
hasło oraz jego potwierdzenie.
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Wgrywanie oprogramowania na router - w wersji pełnej

7.

Po uzupełnieniu hasła i loginu pojawia się nowy ekran. Odszukaj na nim zakładke „Administration”.

8.

Następnie wybierz opcję „Firmware upgrade”. Z plików, zgranych na pulpicie wybierz plik z
oprogramowaniem w pełnej wersji (Standard Generic) . Dokoocz operację wciskając klawisz
„Upgrade”. Postęp pobierania będzie widoczny na pasku.

Po aktualizacji oprogramowania systemowego urządzenie samoczynnie się zrestartuje. Po
zrestartowaniu routera urządzenie jest gotowe do załadowania skryptu konfiguracyjnego naszego Hot
Spota.

LINKSYS WRT 54 GL

Wgranie skryptu konfiguracyjnego z WIFI- Spot na router

PRZY WGRYWANIU SKRYPTU ROUTER MUSI MIED SKONFIGUROWANE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM.
PO PODŁĄCZENIU DO ROUTERA MUSI BYD DOSTĘP DO STRON INTERNETOWYCH.
1.
2.

W systemie www.wifi-spot.pl utwórz profil uzytkownika i dodaj Hot Spota.
Wejdź do stworzonego Hot Spota (znajdziesz go w dziale „TWOJE HOT SPOTY”), a następnie do
zakładki „INFORMACJE”, skopiuj link (1), który znajduje się na różowym polu i wykonaj polecenie na
własnym urządzeniu (wklej dokładnie skopiowane dane w odpowiednie pole (2) w panelu
administracyjnym routera – w dziale „Administration”/„Commands”).

1

3

2

3. Zakoocz operacje wciskając komendę „Run Commands” (3).
Po prawidłowej konfiguracji urządzenia na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłany
mail z informacją o statusie Twojego Hot Spota. Należy kliknąd w załączony w mailu link i ponownie
zalogowad się na stronie www.wifi-spot.pl

