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Side 1 

ZyWALL USG og TDC G.SHDSL problem 

Kort beskrivelse 

Det er ikke muligt at komme på nettet gennem en ZyWALL USG enhed, der er forbundet til en TDC G.SHDSL 

linje. 

Berørt udstyr 

 ZyWALL USG 20(W)/50/100/200/300/1000/2000 

Fejl beskrivelse 

Når en USG bliver forbundet til en TDC G.SHDSL linje, er det ikke være muligt at komme på nettet gennem 

enheden. Dette sker fordi ZyWALL USG enheden ikke kan få MAC adressen på Gateway’en hos TDC. 

Når ZyWALL USG enheden får en IP fra DHCP eller static gennem web-interfacet, vil ZyWALL USG enheden 

lave et ARP request ud mod WAN for at få MAC adressen på dens Gateway. ZyWALL USG’en får også et ARP 

reply fra TDC, men problemet ligger i, at det svar som kommer tilbage til ZyWALL USG enheden ikke 

overholder RFC 826. Du kan læse mere om RFC 826 her: http://www.faqs.org/rfcs/rfc826.html 

Hvad er det så helt nøjagtigt som ikke bliver overholdt? 

I det ARP reply der kommer fra TDC, er der en Target MAC adresse. Denne target MAC adresse må ikke 

være tom (eller sat til 0) ifølge RFC 826. Men det er lige det som er problemet, target MAC adressen i ARP 

reply’et fra TDC er tomt.  

I ZyWALL USG serien er der en sikkerheds feature kaldet ARP seal, som ikke tillader target MAC adressen at 

være tom eller sat til 0. Hvilket får ZyWALL USG serien til at droppe ARP reply’et.  

Workaround 

Det er muligt at slå ARP seal funktionen fra i ZyWALL USG serien. Dette kan enten gøres i CLI som beskrevet 

nedenfor, eller ved at oploade et shell script via web-interfacet. 

Hvis du vil bruge shell script funktionen gennem web-interfacet, kan du hente filerne her. 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc826.html
http://www.zyxel.com/dk/da/uploads/images/public/USG_TDC_workaround.zip
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Web-interface 

Du kan oploade og køre scriptene som følgende. 

 

CLI 

router>configure terminal 

router(config)>no arpseal activate 

router(config)>write 

router(config)>exit 

router>release dhcp wan1 

router>renew dhcp wan1 


