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1. Софтуерна версия 4.090

1.1. Нови функции
В тази версия няма въведени нови функции.

1.2. Отстранени бъгове
Във  версия  4.090 е  променен  алгоритъма  на  запис  на  конфигурационната 

EEPROM на NMGS5P. 
Новият алогоритъм отстранява порблема при запис в някои партиди NMGS5P.

ВАЖНО!!!  От  тази  версия  е  премахнато  нулирането  на  user/password  на  Web  и 
IP/Mask за достъп. Версии >=4.080 могат директно да се обновят и в реални условия 
на работа, тъй-като всичките им настройки ще бъдат запазени!
Поради това обаче НЕ ТРЯБВА да се обновяват  PicoIP  с версия по-малка от 
4.080 в реални условия, тъй-като ще се загуби достъпа под Уеб и ще се заредят 
грешни  IP/Mask  за  достъп!  Такива устройства могат да се обновят,  но след 
обновяването  да  се  приложи с  джъмпера им нулиране на  настройките  към 
фабричните такива.
В случаите, когато обновяването в реални условия не може да се избегне може да се 
използва следния подход:
1. Запазете си  настройките за Access IP/Mask и user/pass за Web.
2. Обновете  PicoIP  с версия <4.80 към версия 4.082. Бинарен имидж за 4.082 
можете да свалите от  тук.  Това обновяване ще върне фабричните настройки на 
user/pass за Web и ще даде пълен достъп чрез Access IP/Mask.
3. Обновете от 4.082 към 4.090.
4. Сменете настройките на  Access IP/Mask и user/pass за Web със запазените в 
т.1.
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http://lan.neomontana-bg.com/bin/pipfw4.082.zip


2. Софтуерна версия 4.085

2.1. Нови функции
Това е първата версия на софтуера за NMGS5P

2.2. Отстранени бъгове
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