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Informacje wst pne o niniejszym podr czniku

Informacje wst pne o niniejszym podr czniku
Symbole

Uwaga zawieraj ca pewne dodatkowe informacje na dany temat.
Wskazówka opisuj ca alternatywn b d skrótow metod wykonania danej
akcji.
Ostrze enie o potencjalnej mo liwo ci wyst pienia problemów, b d
konieczno ci zastosowania pewnych rodków ostro no ci.

Terminologia

Uaktualnienia
dokumentacji i
oprogramowania

W niniejszym Podr czniku U ytkownika modem SpeedTouch™585(v6)(i) b dzie
okre lany jako modem SpeedTouch™.
THOMSON nieustannie tworzy nowe rozwi zania oraz udoskonala swoje istniej ce
produkty.
Szczegółowe informacje o najnowszych rozwi zaniach technologicznych,
dokumentach oraz wersjach oprogramowania znajduj si na stronie:
www.speedtouch.com
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Rozdział 1
Opis modemu SpeedTouch™

1 Opis modemu SpeedTouch™
Wprowadzenie

Domowa brama abonencka ADSL typu SpeedTouch™ 585(v6)(i) umo liwia tworzenie
bezpiecznej sieci komputerowej w domu i małym biurze oraz surfowanie w sieci
Internet poprzez ł cze szerokopasmowe.

Instalacja

Szczegółowe wskazówki dotycz ce instalacji i okablowania modemu SpeedTouch™
oraz sposób zestawiania pierwszej sesji z sieci Internet znajduje si w
towarzysz cym Podr czniku Instalacji i Konfiguracji.

Tre

Instrukcje
bezpiecze stwa

Niniejszy podr cznik stanowi przewodnik w procesie konfiguracji modemu
SpeedTouch™.
Przed wykonaniem poł cze modemu SpeedTouch™ prosimy o przeczytanie
Skróconej Instrukcji Instalacji i Bezpiecze stwa SpeedTouch™.
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1.1 Funkcjonalno ci modemu SpeedTouch™
Wprowadzenie

Modem SpeedTouch™ realizuje bardzo szeroki zestaw funkcjonalno ci.
W niniejszym podrozdziale zawarto:
specyfikacj sprz tow
list funkcjonalno ci oprogramowania

4
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1.1.1 Specyfikacja sprz towa
Brama
Interfejsy fizyczne

Zintegrowany modem ADSL wspieraj cy nast puj ce tryby pracy:
WAN:
jeden port RJ-11 do poł czenia ADSL/POTS
LAN:
cztery porty R-45 do poł czenia 4 komputerów z sieci Ethernet (10/100
Base-T, full-duplex, automatyczna negocjacja przepływno ci MDI/MDI-X)
gniazdo zasilania

Diody LED
Przycisk Reset

Przycisk Association
Wydajno cz ci
bezprzewodowej

Diody LED dla wszystkich portów.
Zabezpieczony przed przypadkowym naci ni ciem przycisk Reset słu
przywracania konfiguracji fabrycznej.
Przycisk słu

cy do

cy do rejestracji stacji bezprzewodowych.

Typowy zasi g wewn trzbudynkowy: 60 m
Dynamiczna adaptacja przepływno ci
R czny/automatyczny wybór kanału
R czny/automatyczny wybór trybu pracy (tylko 802.11g, tylko 802.11b lub tryb
mieszany 802.11b/g)
System WDS (Wireless Distribution System)
Zabezpieczenia WPA-PSK / WEP

Zasilanie

Zewn trzny zasilacz wraz z przewodem.
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1.1.2 Funkcjonalno ci oprogramowania
Zgodno

ze standardem
ADSL

Przy współpracy z POTS: G.handshake, pełna przepływno ADSL, G.dmt, G.lite
(ADSL bez rozgał ziaczy), ADSL2, RE-ADSL oraz ADSL2+.
Przy współpracy z ISDN: G.handshake, G.dmt, ADSL2, RE-ADSL oraz ADSL2+

Funkcjonalno ci ATM

Maksymalnie 8 równoległych PVC, dzi ki czemu mo liwe jest realizowanie
poł cze do wielu punktów jednocze nie
ATM QoS indywidualny dla poszczególnych PVC: CBR, VBR-rt, VBR-nrt, UBR
RFC 1483 / 2684 – wieloprotokołowa enkapsulacja w AAL5 / ATM: wspierane s
LLC / SNAP oraz multipleksacja VC

Mosty

Wieloportowy adaptacyjny transparentny most IEEE 802.1d do poł cze LAN
Porty mostu s od siebie wzajemnie odizolowane
Filtracja w mostach

Ruting

Wieloportowy ruting (maksymalnie 8 PVC)
Ruting statyczny, dynamiczny (PPP, LAN)
Multihoming dla adresacji IP

Usługi

UPNP poprzez translacj NAT:
umo liwia gry (Xbox live, Direct X i wiele innych)
umo liwia konferencje poprzez aplikacj Microsoft Messenger
Transparentne mosty IEEE 802.1d)
Ruting/mosty PPPoE ze zintegrowanym relayingiem PPP
Ruting PPPoA, relaying PPPoA => PPPoE
Ruting IP z opcj rutingu statycznego, ruting z klasyfikacj pakietów oraz
abonencki RIP
Hyper-NAT z odwzorowywaniem na serwery wirtualne (np. Web, FTP, serwery
Mail) oraz ALG (np. NetMeeting, MSN Messenger, VPN pass-through i inne)
Jako

usług

IP QoS
Wbudowany klient dynamicznego DNS (DDNS)

Bezpiecze stwo

PAP (RFC1334), CHAP (RFC1994) dla sesji PPP
Wbudowany firewall typu Stateful Inspection, wykrywanie prób włama
Funkcje kontroli rodzicielskiej, filtracja URL
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:
Szyfrowanie WEP z kluczem 64/128 bitów, WPA-PSK
Kontrola rejestracji klientów bezprzewodowych (za pomoc przycisku)
Wielopoziomowa kontrola dost pu SpeedTouch™, funkcja Digest Authentication

Konfiguracja

Skrócony Kreator szybkiej instalacji, Asystent instalacji sieci domowej, asystent
konfiguracji
Półautomatyczne ł czenie z sieci Internet poprzez PPP z przechwytywaniem
HTTP
Intuicyjny interfejs u ytkownika w technologii Web (HTTP/HTTPs)
Zaawansowana konfiguracja poprzez protokół Telnet – interfejs linii polece (CLI)
Mo liwo

6
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Zarz dzanie

Wielopoziomowa ochrona u ytkowników, rejestracja zdarze
DHCP: klient, serwer oraz relaying, spoofing DHCP=>PPP
DNS: klient, serwer oraz relaying
Synchronizacja czasu:
SNTPv1, SNTPv2, SNTPv3 oraz SNTPv4
Dziennik systemowy
Agent SNMPv1 z MIB-II
Uaktualnienia firmware z poprzez Asystenta
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1.2 Diody LED na płycie czołowej modemu SpeedTouch™
Diody LED na płycie
czołowej

Modem SpeedTouch™ jest wyposa ony w zestaw diod LED znajduj cych si na
płycie czołowej. Diody te okre laj aktualny stan urz dzenia:

W poni szej tabeli zestawiono znaczenie poszczególnych diod LED:
Wskazanie
Nazwa
Power

Kolor

Opis
Status

Zielona

Wł czona

Zasilanie wł czone, normalna praca

Czerwona

Wł czona

Zasilanie wł czone, bł d autotestu,
uszkodzenie urz dzenia

Pomara cz.

Wł czona

Aktywny bootloader

Wył czona
Ethernet

Zielona

Zasilanie wył czone
Miga

Wymiana danych na porcie

Wł czona

Port Ethernet aktywny, brak wymiany
danych

Wył czona
WLAN

Zielona

Bursztynowa

Czerwona

Port Ethernet odł czony
Miga

Aktywno

Wł czona

Brak aktywno ci WLAN, szyfrowanie
WPA

Miga

Aktywno

Wł czona

Brak aktywno ci WLAN, szyfrowanie
WEP

Miga

Aktywno

Wł czona

Brak aktywno ci WLAN, brak
zabezpiecze

Miga

Trwa synchronizacja ł cza DSL

Wł czona

Ł cze DSL zsynchronizowane

Wył czona
DSL

Zielona

WLAN, szyfrowanie WEP

WLAN, brak zabezpiecze

System WLAN wył czony

Wył czona

8

WLAN, szyfrowanie WPA

Ł cze DSL odł czone
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Internet

Zielona

Czerwona

Miga

Trwa wymiana danych z sieci
Internet

Wł czona

Poł czenie z sieci Internet (bez
wymiany danych)

Wł czona

Zestawianie poł czenia z sieci
Internet zako czone niepowodzeniem

Wył czona

Znaczenie diod LED
portów Ethernet

Brak poł czenia z sieci Internet

Ka dy port Ethernet znajduj cy si na panelu tylnym posiada diod LED słu
okre lania stanu poł czenia.

c do

W zale no ci od wariantu modemu SpeedTouch™ mo e on by wyposa ony w
drug diod LED (A) wskazuj c na szybko transmisji portu (10 lub 100 Mbit/s):

Wskazanie

Opis

Nazwa
A
(opcjonalna)

B

Aktywno
portu

10/100 Base-T

Status
Wył czona

Port odł czony

Wł czona

Ł cze Ethernet pracuje

Miga

Transmisja danych

Wył czona

Ł cze 10 Base-T

Wł czona

Ł cze 100 Base-T
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1.3 Dost p do modemu SpeedTouch™
Istniej nast puj ce metody dost pu do modemu SpeedTouch™:
Metoda dost pu
Web

Słu y do:
Konfiguracji modemu SpeedTouch™ poprzez protokoły
HTTP lub HTTPs.
Szczegółowe informacje znajduj si w podrozdziale
„1.3.1 Dost p poprzez interfejs Web” na stronie 11.

Interfejs linii polece
(CLI)
Protokół FTP

Dokładnej konfiguracji SpeedTouch™.
Szczegółowe informacje znajduj si w podrozdziale
„1.3.2 Dost p poprzez interfejs CLI” na stronie 12.
Tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych
modemu SpeedTouch™ z kopii zapasowej.
Szczegółowe informacje znajduj si w podrozdziale
„1.3.3 Dost p poprzez protokół FTP” na stronie 14.

Zarz dzanie zdalne

Asysty w procesie konfiguracji udzielanej przez zdalnego
administratora modemu SpeedTouch™.
Szczegółowe informacje znajduj si w podrozdziale
„1.3.4 Zdalna asysta” na stronie 17.

10
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1.3.1 Dost p poprzez interfejs Web
Procedura

Aby otworzy dost p do modemu SpeedTouch™ poprzez interfejs Web nale y:
1

Otworzy okno przegl darki WWW

2

W pasku adresu wpisa adres IP modemu SpeedTouch™ lub adres symboliczny
(DNS). Domy lnym adresem IP jest „192.168.1.254”, domy lnym adresem
symbolicznym jest http://speedtouch.lan.
Komunikacja z urz dzeniem odbywa si poprzez protokół HTTP.
Do komunikacji zdalnej jest wykorzystywany protokół bezpieczny (HTTPs)
w poł czeniu z certyfikatami. Nale y udost pni dostawcy usług (ISP)
ł cze HTTP, nazw u ytkownika oraz hasło, co pozwoli personelowi
wsparcia technicznego na zdalne logowanie si do modemu.
Szczegółowe informacje znajduj si w podrozdziale „1.3.4 Zdalna
asysta” na stronie 17.

3

W rezultacie pojawi si okno strony domowej modemu SpeedTouch™, z której
mo na przechodzi do dalszych stron umo liwiaj cych konfiguracj
poszczególnych obszarów funkcjonalnych urz dzenia.

Szczegółowe informacje dotycz ce stron Web modemu SpeedTouch™ znajduj si w
rozdziale „4 Interfejs Web modemu SpeedTouch™” na stronie 45.
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1.3.2 Dost p poprzez interfejs CLI
Interfejs linii polece
(CLI)

Interfejs linii polece (CLI – ang. Command Line Interface) jest dost pny:
Bezpo rednio - poprzez sesj Telnet
Uruchomienie sesji Telnet wymaga poł czenia TCP/IP pomi dzy stacj z której
jest inicjalizowana sesja a modemem SpeedTouch™. Modem SpeedTouch™
oraz podł czony komputer PC musz mie adresy IP nale ce do jednej
podsieci.
Po rednio - poprzez interfejs FTP
Szczegółowe informacje dotycz ce wydawania polece CLI w sesji FTP znajduj
si w paragrafie „Polecenie Quote Site” na stronie 16.
Szczegółowe informacje dotycz ce interfejsu CLI modemu SpeedTouch™
znajduj si w towarzysz cym podr czniku „SpeedTouch™ CLI Reference
Guide”.

12
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Sesja Telnet

Aby otworzy dost p do modemu SpeedTouch™ poprzez protokół Telnet nale y:
1

Uruchomi aplikacj Telnet
Mo na skorzysta z okna linii polece systemu.
Np. w systemie Windows XP nale y:

2

1

W pasku zada Windows klikn

Start

2

Wybra (All) Programs > Accessories > Command Prompt

Poł czy si z modemem SpeedTouch™
W oknie polece systemu nale y wpisa telnet oraz adres IP modemu
SpeedTouch™ (adres domy lny: 192.168.1.254).

3

Wpisa nazw i hasło u ytkownika modemu SpeedTouch™
Domy ln nazw u ytkownika jest „Administrator”. Domy lne hasło jest
puste.

4

Uruchomienie sesji CLI jest sygnalizowane wy wietleniem okna powitalnego
modemu SpeedTouch™ (patrz poni ej):
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1.3.3 Dost p poprzez protokół FTP
Protokół FTP

Dost p do systemu plików modemu SpeedTouch™ poprzez protokół FTP słu y do:
odtwarzania z kopii zapasowych lub tworzenia kopii zapasowych plików
konfiguracyjnych, szablonów lub pakietów lokalizacyjnych
uaktualnie konfiguracji lub firmware

System plików

Sesja FTP

System plików modemu SpeedTouch™ znajduje si w pami ci nieulotnej i zawiera
oprogramowanie, pliki szablonów usługowych oraz (opcjonalnie) pliki konfiguracji
domy lnej modemu SpeedTouch™.
Aby otworzy sesj FTP nale y:
1

Otworzy okno linii polece systemu:
Np. w systemie Windows XP nale y:
1

W pasku zada Windows klikn

Start

2

Wybra (All) Programs > Accessories > Command Prompt

2

Wpisa ftp oraz adres IP modemu SpeedTouch™ (adres domy lny:
192.168.1.254).

3

Wpisa nazw i hasło u ytkownika modemu SpeedTouch™
Domy ln nazw u ytkownika jest „Administrator”. Domy lne hasło jest
puste.

4

Struktura systemu plików

Przykładowy pocz tek sesji FTP przedstawiono poni ej:

Struktura systemu plików jest bardzo prosta: składa si z jednego katalogu root oraz
podkatalogu dl.
Katalog root zawiera:
wszystkie pliki niezb dne do prawidłowego uruchomienia modemu
SpeedTouch™
katalog dl
Podkatalog dl (download) zawiera obraz oprogramowania.
Po zmianach konfiguracji modemu SpeedTouch™ oraz ich zapisaniu w
podkatalogu dl tworzony jest plik konfiguracyjny user.ini.

14
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Prawa dost pu do
systemu plików

Istniej dwa poziomy uprawnie dost pu do plików:

Katalog

Przegl d podstawowych
polece FTP

Prawa dost pu

root

brak uprawnie do zapisu/odczytu

active

uprawnienia tylko do odczytu

dl

uprawnienia do zapisu/odczytu

W zale no ci od poziomu uprawnie dost pu do katalogu mo na skorzysta z
poni szych polece :

Polecenie
cd

Opis polecenia
Dost p do innego katalogu ni aktualnie otwarty.
Przykład: ftp>cd dl

dir

Wy wietlenie zawarto ci katalogu.
Przykład: ftp>dir

bin

Konfiguracja trybu transferu danych na binarny.

hash

Wł czenie opcji wy wietlania znaków „hash”
(uproszczonej metody prezentacji stanu zaawansowania
transferu)

put

Ładowanie plików
Przykład: ftp>put C:/MyBackupFiles/user.ini
Plik konfiguracyjny musi zosta załadowany do katalogu
dl.

get

Pobieranie plików
Przykład: ftp>get user.ini
Pobieranie plików konfiguracyjnych jest mo liwe tylko z
katalogu dl.

delete

Usuwanie plików.

bye

Zamykanie sesji FTP.
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Transfer plików

Aby umo liwi prawidłowe transfery plików nale y skonfigurowa binarny tryb pracy.
Po zgłoszeniu systemu FTP nale y wpisa polecenie bin i nacisn Enter.
Je eli ma by prezentowany stan zaawansowania transferu pliku, nale y
wł czy opcj “hash” – po zgłoszeniu systemu FTP nale y wpisa polecenie
hash i nacisn Enter.
Przykład:

Polecenie Quote site

Wszystkie polecenia CLI mog by wydawane równie w trakcie sesji FTP. Polecenia
CLI musz by kompletne (tj. zawieraj ce cał składni ze wszelkimi parametrami).
Przykład: aby wy wietli wszystkie adresy IP interfejsów modemu SpeedTouch™
nale y wykona polecenie ip iplist. W linii polece FTP nale y wyda polecenie ‘quote
site ip iplist’ i nacisn Enter.

Szczegółowe informacje dotycz ce intefejsu CLI modemu SpeedTouch™ znajduj si
w towarzysz cym podr czniku „SpeedTouch™ CLI Reference Guide”.
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1.3.4 Zdalna asysta
Zdalny dost p

Wł czanie zdalnego
dost pu

Istnieje mo liwo udost pnienia modemu SpeedTouch™ w celu uzyskania zdalnej
asysty technicznej, dzi ki czemu personel techniczny operatora mo e zdalnie
konfigurowa urz dzenie zainstalowane u klienta.
Aby wł czy zdalny dost p nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Otworzy interfejs Web modemu SpeedTouch™ w sposób opisany w
podrozdziale „1.3.1 Dost p poprzez interfejs Web” na stronie 11.

2

Z menu wybra opcj Toolbox > Remote Assistance

3

Klikn

4

Przekaza do biura obsługi klienta nast puj ce dane:

przycisk Enable Remote Assistance

adres URL (do ł cza HTTPs)
nazw u ytkownika
hasło
5

Dostawca usług mo e od tej chwili otwiera zdalny dost p do modemu
SpeedTouch™ poprzez bezpieczny protokół HTTPs z wykorzystaniem
certyfikatów wymienianych za pomoc mechanizmu bezpiecznego
uwierzytelniania).
Ze wzgl dów bezpiecze stwa po 20 minutach nieaktywno ci lub po
przeładowaniu modemu kanał zdalnego dost pu zostanie wył czony.

Wył czanie zdalnego
dost pu

Aby wył czy zdalny dost p nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Otworzy interfejs Web modemu SpeedTouch™ w sposób opisany w
podrozdziale „1.3.1 Dost p poprzez interfejs Web” na stronie 11.

2

Z menu wybra opcj Toolbox > Remote Assistance

3

Klikn

przycisk Disable Remote Assistance
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2 Konfiguracja sieci lokalnej
Wprowadzenie

Modem SpeedTouch™ umo liwia tworzenie nast puj cych sieci:
Przewodowe sieci Ethernet
Bezprzewodowe sieci Ethernet

Konfiguracja urz dzenia

Po podł czeniu si do urz dzenia mo na je skonfigurowa . Procedur konfiguracji
podano poni ej:
1

Przej

do stron Web modemu SpeedTouch™

2

Z menu wybra opcj Home Network -> Devices

3

Klikn nazw urz dzenia, lub je eli konfiguracja urz dzenia jest dokonywana po
raz pierwszy, klikn adres MAC urz dzenia.

4

Klikn

5

Mo na zmieni nazw urz dzenia, zablokowa jego adres IP oraz przydzieli
aplikacje i usługi do urz dze .

Configure (w prawym górnym rogu okna).
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2.1 Przewodowa sie Ethernet
Sie Ethernet

Porty Ethernet znajduj ce si na płycie tylnej modemu SpeedTouch™ umo liwiaj
podł czenie urz dzenia do istniej cej sieci 10 lub 100 Base-T (Ethernet) lub do
komputera wyposa onego w kart Ethernet.
Dzi ki przeł cznikowi Ethernet wbudowanemu w modem SpeedTouch™ mo na
utworzy lokaln sie Ethernet składaj c si z maksymalnie 4 urz dze (bez
konieczno ci stosowania adnych dodatkowych urz dze sieciowych).
W zestawie SpeedTouch™ znajduje si ółty przewód Ethernet (bez
przekrosu) zako czony obustronnie zł czami RJ-45.

Standardowa procedura
ł czenia przewodów

Poł czy port Ethernet jednego z komputerów z wybranym portem Ethernet modemu
SpeedTouch™ za pomoc ółtego przewodu LAN.
Przewód Ethernet mo e równie słu y do poł czenia modemu SpeedTouch™
z zewn trznym hubem lub switchem.
Nale y post powa zgodnie z instrukcjami monta u doł czonymi do
zewn trznego huba lub switcha.

Sprawdzenie ł cza
Ethernet

Diody LED modemu SpeedTouch™ umo liwiaj kontrol stanu ł cza Ethernet.
Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale “1.2 Diody LED modemu
SpeedTouch™” na stronie 8.

Konfiguracja urz dzenia

Po podł czeniu urz dzenia mo na przyst pi do jego konfiguracji. Szczegółowe
informacje znajduj si w paragrafie „Konfiguracja urz dzenia” na stronie 19.

Zarz dzany przeł cznik
Ethernet

Pa stwa modem SpeedTouch™ inteligentnie przeł cza dane z ró nych urz dze
podł czonych do sieci LAN, z wykorzystaniem kolejek priorytetowych gwarantuj cych
szybk obsług ramek o wysokim priorytecie (usługi czasu rzeczywistego). Ta
funkcjonalno maksymalizuje wydajno sieci.
Zarz dzany przeł cznik Ethernet umo liwia skonfigurowanie wirtualnych sieci LAN
(VLAN), grupowanie/izolacj portów, konfigurowanie bezpiecznych poł cze ,
definiowanie poziomów jako ci usług (QoS) oraz konfigurowanie mirroringu portów
(dzi ki czemu mo liwe jest monitorowanie portów).
Zarz dzany przeł cznik Ethernet mo e by konfigurowany r cznie (z poziomu
interfejsu linii polece (CLI). Szczegóły dotycz ce polece CLI znajduj si
Podr czniku CLI SpeedTouch™.
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2.2 Bezprzewodowa sie Ethernet
Wprowadzenie

Certyfikowany przez Wi-Fi modem SpeedTouch™ posiada wbudowany punkt
dost powy 802.11g umo liwiaj cy doł czenie wielu urz dze poprzez ł cza
bezprzewodowe, a w efekcie utworzenia lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN).
Modem SpeedTouch™ jest kompatybilny wstecz ze standardem IEEE 802.11b.
Oznacza to, e w jednej sieci bezprzewodowej mog współistnie urz dzenia 802.11b
oraz 802.11g.
System WDS (Wireless Distribution System) modemu SpeedTouch™ umo liwia
rozszerzenie zasi gu sieci bezprzewodowej. Warunkiem korzystania z technologii
WDS jest korzystanie z punktów dost powych wspieraj cych WDS.
Do poł czenia z punktem dost powym w komputerze musi by zainstalowana karta
sieci bezprzewodowej.

Wymagania odno nie
klienta sieci
bezprzewodowej

Z modemem SpeedTouch™ (oraz innymi elementami rodziny urz dze
bezprzewodowych SpeedTouch™) mo e współpracowa dowolna karta 802.11g lub
802.11b, jednak pełne wykorzystanie mo liwo ci standardu 802.11g (tj. pasmo
maksymalne 54 Mbit/s) jest mo liwe tylko wówczas, gdy w sieci pracuj tylko
urz dzenia 802.11g.
Zaleca si stosowanie kart sieciowych certyfikowanych przez Wi-Fi, co gwarantuje
bezproblemow prac z systemem WLAN modemu SpeedTouch™.

speedtouch
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2.2.1 Podstawy technologii bezprzewodowej
Wprowadzenie
802.11b/g

W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe cechy rodowiska sieci
bezprzewodowych.
802.11b jest standardem IEEE, zgodnie z którym cz stotliwo
GHz a przepływno jest równa 11 Mbit/s.

robocza wynosi 2.4

802.11g jest nowszym standardem IEEE zgodnie z którym cz stotliwo robocza
wynosi 2.4 GHz a przepływno wzrasta do 54 Mbit/s. Ponadto standard ten zwi ksza
poziom bezpiecze stwa sieci bezprzewodowej.

Wi-Fi
Punkt dost powy

Identyfikator sieci (SSID)

Kanały radiowe

Wi-Fi jest organizacj certyfikacyjn zapewniaj c współprac urz dze 802.11b oraz
802.11g (a wi c i modemu SpeedTouch™).
Punkt dost powy wbudowany w modem SpeedTouch™ pracuje jako „hub” sieciowy,
czyli urz dzenie ł cz ce wszystkich klientów sieci bezprzewodowej zarówno ze sob
(w ramach lokalnej sieci (W)LAN) jak i do Internetu.
Ł cze bezprzewodowe WLAN jest medium współdzielonym. Poniewa nie istnieje
poł czenie fizyczne pomi dzy modemem SpeedTouch™ a podł czonymi do niego
urz dzeniami bezprzewodowymi, do identyfikacji ł cza słu y specjalna nazwa –
Identyfikator Zbioru Usług (SSID – Service Set Identifier), zwany równie
identyfikatorem sieci. Klienci sieci bezprzewodowej musz by cz ci rodowiska
SSID, co umo liwia im komunikowanie si z innymi klientami (W)LAN wł czaj c
modem SpeedTouch™.
Standard IEEE 802.11g zakłada mo liwo współistnienia wielu sieci WLAN na
jednym obszarze geograficznym. Sieci te musz korzysta z ró nych kanałów
radiowych. Modem SpeedTouch™ wspiera wielokanałowo i mo e wybra najlepszy
kanał w momencie uruchomienia.
Kanały mog by wybierane automatycznie lub r cznie.
Ró ne kanały mog si nakłada . Aby unikn interferencji z innymi sieciami
WLAN nale y zapewni maksymaln separacj cz stotliwo ciow kanałów.
Zaleca si utrzymywanie pomi dzy dwoma sieciami WLAN odległo ci co
najmniej 3 kanałów.
Modem SpeedTouch™ obsługuje wszystkie kanały dost pne na mocy regulacji
prawnych obowi zuj cych w Pa stwa miejscu zamieszkania. Liczba kanałów
dost pnych do u ytku jest ró na, i okre lana przez rozporz dzenia prawne.
Szczegółowy wykaz znajduje si w poni szej tabeli:
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Domena regulacyjna

Dozwolone kanały radiowe

Chiny

1 .. 13

Europa

1 .. 13

Izrael

5 .. 7

Japonia

1 .. 14

Jordan

10 .. 13

Tajlandia

1 .. 14

USA

1 .. 11
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Anteny

Antena zewn trzna mo e by ustawiana, co umo liwia optymalizacj ł cza
bezprzewodowego. Charakterystyka promieniowania anteny sprawia, e
faworyzowana jest płaszczyzna prostopadła do osi anteny (np. gdy antena znajduje
si w pozycji pionowej, optymalne warunki pracy maj urz dzenia bezprzewodowe
pracuj ce w płaszczy nie poziomej dookoła modemu). Nale y zauwa y , e pokrycie
silnie zale y od otoczenia, np. od tłumienia sygnałów przez ciany i sufity. Zaleca si
korzystanie ze wska ników poziomu mocy odbieranej klientów sieci bezprzewodowej i
ustawienia anteny w sposób zapewniaj cy optymalne warunki pracy.
ciany betonowe bardzo obni aj poziom mocy sygnału radiowego, a wi c
negatywnie wpływaj na jako poł czenia.
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2.2.2 Pierwsze poł czenie klienta sieci bezprzewodowej
Konfiguracja
domy lna cz ci
bezprzewodowej
modemu
SpeedTouch™

Po ka dym resecie do warto ci domy lnych konfiguracja modemu SpeedTouch™ jest
przywracana do warto ci pocz tkowych, identycznych z warto ciami nadawanymi po
zako czeniu procesu produkcji urz dzenia.
Warto ciami domy lnymi s :
Brak zdefiniowanych opcji bezpiecze stwa (w celu ułatwienia pierwszego poł czenia z
klientem sieci bezprzewodowej skonfigurowano poziom bezpiecze stwa 0). Zabezpieczenia
sieci bezprzewodowej opisano w podrozdziale 2.2.3 „Bezpiecze stwo sieci
bezprzewodowej” na stronie 27.
Modem SpeedTouch™ rozgłasza swój identyfikator SSID.
Domy lny identyfikator sieci (SSID) jest wydrukowany na etykiecie identyfikacyjnej
znajduj cej si z dołu obudowy modemu SpeedTouch™ 580. Identyfikator ten jest unikalny
dla ka dego urz dzenia i ten jest zło eniem słowa “SpeedTouch” oraz sze ciu znaków
heksadecymalnych (bez spacji), przykładowo „SpeedTouch123456”.
Number kanału radiowego jest ustawiany automatycznie jako warto zmienna
(“Automatycznie skanuj poszukuj c najlepszego kanału radiowego”).
Rejestracja jest wył czona. Listy kontroli dost pu (ACL) s otwarte i puste. Wszystkie karty
klientów sieci bezprzewodowej maj dost p do modemu SpeedTouch™(na bazie swojego
adresu fizycznego - sprz towego)
Domy lna konfiguracja cz ci bezprzewodowej mo e ró ni si od przedstawionej
powy ej (zale y ona od wymaga lokalnego dostawcy usług). W takim przypadku
nale y odczyta dane o konfiguracji domy lnej zamieszczone w podr czniku
instalacji/konfiguracji udost pnionym przez dostawc usług.

Przygotowanie
klienta do
pierwszego
podł czenia

Nale y upewni si , e:
Modem SpeedTouch™ jest wł czony i gotowy do pracy.
Modem SpeedTouch™ znajduje si w stanie konfiguracji domy lnej.
W razie konieczno ci nale y zresetowa modem SpeedTouch™ tak, aby powrócił on do
konfiguracji domy lnej (patrz rozdział 6.3 „Konfiguracja domy lna modemu SpeedTouch™”
na stronie 110, w którym znajduj si dalsze informacje).
W komputerze jest zainstalowany klient sieci bezprzewodowej.
Karta sieci bezprzewodowej komputera jest skonfigurowana w taki sposób, e adres IP jest
uzyskiwany dynamicznie (DHCP). Jest to typowa konfiguracja domy lna kart. Szczegółowe
informacje znajduj si w dokumentacji karty bezprzewodowej.

Pierwsze
podł czenie
klienta sieci
bezprzewodowej

Pomy lne poł czenie klienta sieci bezprzewodowej wymaga konfiguracji nazwy sieci domy lnej
(SSID). Poniewa modem SpeedTouch™ rozgłasza swój SSID klientom sieci, mo na wybra
sie w której pracuje modem z listy dost pnych sieci. W zale no ci od posiadanego klienta sieci
bezprzewodowej, ikona poł czenia bezprzewodowego mo e zmieni kolor na zielony, lub mo e
pojawi si komunikat w rodzaju „Pomy lne poł czenie z sieci bezprzewodow
SpeedTouch123456”.
Pewni klienci sieci bezprzewodowych nie wspieraj funkcjonalno ci automatycznego
podł czania do sieci bezprzewodowych. W takich przypadkach nale y post powa
zgodnie z instrukcjami towarzysz cymi oprogramowaniu klienta, co pozwoli na
nawi zanie poł czenia.
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Przykład pierwszego
poł czenia

Poni ej przedstawiono przykład ilustruj cy w jaki sposób sie bezprzewodowa
SpeedTouch™ jest prezentowana w systemie MS Windows XP Service Pack 2:

Aby poł czy swojego klienta sieci bezprzewodowej z modemem SpeedTouch™
nale y:
1

Klikn

ikon sieci w pasku powiadomie :

2

Pojawi si okno Wireless Network Connection:

W li cie Choose a wireless network wybra
SpeedTouch™ i klikn Connect.
3

bezprzewodow

modemu

Pojawi si nast puj ce okno dialogowe:

Klikn
4

sie

Connect Anyway.

Pa stwa komputer jest podł czony do sieci bezprzewodowej modemu
SpeedTouch™.

W innych systemach operacyjnych klienci sieci bezprzewodowych s z
reguły zarz dzani przez dedykowane oprogramowanie.
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Konfiguracja cz ci
bezprzewodowej

Po podł czeniu si do modemu SpeedTouch™ mo na skonfigurowa jego
ustawienia.
Szczegółowe informacje znajduj si w paragrafie „Konfiguracja urz dzenia” na
stronie 19.

Aby doda urz dzenie bezprzewodowe do listy kontroli dost pu (ACL) nale y
klikn Allowed on WLAN.
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2.2.3 Bezpiecze stwo sieci bezprzewodowej
Bezpiecze stwo sieci
bezprzewodowej

Poniewa rodowiskiem pracy modemu SpeedTouch™ jest medium radiowe, nale y
powzi stosowne rodki ostro no ci zabezpieczaj ce Pa stwa sie radiow przed
włamaniami.
Aby zabezpieczy sie bezprzewodow nale y skonfigurowa nast puj ce elementy:
Identyfikator sieci
Konfiguracj ACL
Szyfrowanie danych

Konfiguracja
zabezpiecze

Nazwa sieci (SSID)

Aby przej

do konfiguracji zabezpiecze modemu SpeedTouch™ nale y:

1

Przej

do stron WWW modemu SpeedTouch™.

2

Z menu wybra opcj Home Network.

3

Klikn

4

W prawym górnym rogu klikn

5

Na stronie Wireless Access Point zmodyfikowa konfiguracj sekcji Security.

swoj sie WLAN.
Configure.

Na stronie Wireless Access Point mo na nada now nazw swojej sieci (SSID).
W sekcji Security mo na anulowa opcj Broadcast Network Name (SSID) co
spowoduje, e identyfikator sieci nie b dzie rozgłaszany.

Lista kontroli dost pu
(ACL)

Modem SpeedTouch™ zarz dza wbudowan list kontroli dost pu (ACL – Access
Control List) oraz mechanizmem fizycznej rejestracji klientów (przycisk
Association/Registration znajduj cy si na płycie czołowej urz dzenia).
Na stronie Wireless Access Point znajduj si nast puj ce opcje dodawania nowych
stacji:
Allowed (automatically): Wszystkie nowe stacje s dodawane automatycznie do
modemu SpeedTouch™.
Allowed (via registration): Do listy kontroli dost pu s wpisywane jedynie
autoryzowane stacje. Dodawanie nowych stacji jest mo liwe w krótkim okresie
czasu po naci ni ciu przycisku Association/Registration. Szczegółowe informacje
znajduj si w paragrafie „Rejestracja klientów za pomoc przycisku Association”
na stronie 30.
Not allowed: w ACL znajduj si tylko stacje wpisane przez operatora modemu.
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Szyfrowanie danych

Istniej nast puj ce poziomy zabezpiecze sieci bezprzewodowej:
Niski (poziom domy lny, zabezpieczenia wył czone): brak zabezpiecze , dane
nie s szyfrowane, brak uwierzytelnienia stacji klientów.
redni: standard WEP (Wired-Equivalent Privacy), szyfrowanie ruchu pomi dzy
modemem SpeedTouch™ a klientami sieci bezprzewodowej predefiniowanym
kluczem statycznym (64 lub 128 bitów). Poziom ten jest odpowiedni dla starszych
klientów 802.11b.
Domy lna warto 64-bitowego klucza WEP jest wydrukowana na
etykiecie na spodzie modemu SpeedTouch™ (jest ona unikalna dla
ka dego urz dzenia).
Wysoki: standard WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key),
najwy szy poziom bezpiecze stwa, konieczne jest sprawdzenie czy klienci sieci
bezprzewodowej oraz oprogramowanie zarz dców wspiera ten mechanizm.
Domy lna warto frazy hasła WPA jest wydrukowana na etykiecie na
spodzie modemu SpeedTouch™ (jest ona unikalna dla ka dego
urz dzenia).
Fraza hasła WPA musi składa si z 8 ... 63 znaków ASCII lub 8 .. 64
znaków heksadecymalnych.
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2.2.4 Podł czanie klientów sieci bezprzewodowej
Przed podł czaniem
klientów sieci
bezprzewodowej

Nale y upewni si

e:

Modem SpeedTouch™ jest wł czony i gotowy do pracy.
Modem SpeedTouch™ został skonfigurowany jako serwer DHCP (warto
domy lna).
Na wszystkich komputerach które maj by podł czone do sieci s zainstalowane
karty klientów sieci bezprzewodowej.

Zabezpieczenia

W zale no ci od aktualnej konfiguracji sieci bezprzewodowej:
W przypadku zastosowania enkrypcji konieczna jest konfiguracja poziomu
zabezpiecze w kartach klientów sieci bezprzewodowej identyczna jak w
modemie SpeedTouch™. Przykładowo je eli w modemie SpeedTouch™
zastosowano kodowanie WPA-PSK konieczna jest analogiczna konfiguracja
metody enkrypcji i frazy WPA-PSK w kartach klientów sieci bezprzewodowej.
Je eli wył czono rozgłaszanie SSID, konieczna jest konfiguracja klientów sieci
bezprzewodowej zgodna z nazw sieci zapisan aktualnie w modemie
SpeedTouch™. Szczegółowe informacje znajduj si w dokumentacji kart
bezprzewodowych.
W zale no ci od stanu listy kontroli dost pu (ACL):
W przypadku wł czenia opcji „New stations are allowed (automatically)”
rejestracja jest wył czona, a nowe stacje mog poł czy si z sieci WLAN
modemu SpeedTouch™,
W przypadku wł czenia opcji „New stations are allowed (via registration)”,
dost p do sieci maj jedynie te stacje, które znajduj si na li cie ACL. Nowe
stacje musz przej procedur rejestracji. Nale y post powa zgodnie z
procedur rejestracji w li cie ACL modemu SpeedTouch™ (patrz strona 30).
W przypadku wł czenia opcji „No new stations allowed”, nowe stacje nie s
dopuszczane do sieci.

Rejestrowanie klientów
sieci bezprzewodowej

Istniej dwa tryby rejestrowania nowych klientów sieci bezprzewodowej:
Poprzez strony Web modemu
Poprzez naci ni cie przycisku Association.
Rejestrowanie ma znaczenie jedynie wówczas, gdy wł czona jest opcja „New
stations are allowed (via registration)”.

Rejestrowanie klientów
sieci bezprzewodowej
przez strony Web

Dodawanie nowych klientów do listy ACL odbywa si w nast puj cy sposób:
1

Przej

do stron Web modemu SpeedTouch™.

2

W menu wybra opcj Home Network -> Devices.

3

W li cie Pick a Task ... wybra Search for wireless devices.

4

Modem SpeedTouch™ wyszukuje nowych klientów sieci bezprzewodowej
korzystaj cych z klucza szyfrowania identycznego jak modem SpeedTouch™.

5

Modem SpeedTouch™ przechodzi do strony sieci domowej. Nowe stacje pojawi
si obok nazwy sieci WLAN obsługiwanej przez urz dzenie.

6

Klikn

nazw nowej stacji.

7

Klikn

Configure.

8

Wybra Alowed on WLAN i klikn

9

Urz dzenie zostało dodane do listy ACL i b dzie mogło bez przeszkód ł czy si
z modemem SpeedTouch™.
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Rejestrowanie klientów
sieci bezprzewodowej za
pomoc przycisku
Association

Je eli wł czona jest opcja „New stations are allowed (via registration)”, mo na
zarejestrowa nowych klientów sieci. Proces rejestracji przebiega nast puj co:
1

Nacisn przycisk Association na płycie czołowej modemu SpeedTouch™
(przytrzyma ok. 2 sekund). Dioda LED WLAN zacznie miga w kolorach
zielonym i czerwonym.
Lista ACL jest odblokowywana na okres ok. 1 minuty (a nast pnie jest znowu
blokowana). Wszyscy nowi klienci sieci bezprzewodowej którzy próbuj poł czy
si przez ten czas z sieci modemu SpeedTouch™ (pod warunkiem prawidłowej
konfiguracji sieci bezprzewodowej w kartach klientów – tj. nazwy sieci, klucza...)
zostan dodani do tablicy jako stacje dopuszczone do sieci. Po zako czeniu fazy
rejestracji modem SpeedTouch™ automatycznie zapisuje swoj aktualn
konfiguracj .
Pewni klienci sieci bezprzewodowych nie wspieraj funkcjonalno ci
automatycznego podł czania do sieci bezprzewodowych. W takich
przypadkach nale y post powa zgodnie z instrukcjami towarzysz cymi
oprogramowaniu klienta, co pozwoli na nawi zanie poł czenia.

2

Pomy lnie zarejestrowane stacje zostaj poł czone z sieci WLAN modemu
SpeedTouch™. W zale no ci od posiadanego klienta sieci bezprzewodowej,
ikona poł czenia bezprzewodowego mo e zmieni kolor na zielony, lub mo e
pojawi si komunikat „Pomy lne poł czenie z sieci bezprzewodow
SpeedTouch123456”.

3

Nowi klienci zostaj dodawani do listy ACL modemu SpeedTouch™.

4

Po jednej minucie lista ACL jest blokowana.
Procedura rejestracji mo e by powtarzana dowoln ilo
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2.2.5 Zwi kszanie zasi gu sieci bezprzewodowej
WDS

Modem SpeedTouch™ jest wyposa ony w system WDS (Wireless Distribution
System) umo liwiaj cy zwi kszenie zasi gu sieci bezprzewodowej przez ł czenie
punktów dost powych w grupy (punkty dost powe musz równie wspiera
technologi WDS).
System WDS umo liwia przechodzenie pakietów od jednego punktu dost powego do
drugiego w taki sposób, jak gdyby punkty dost powe były przewodowymi
przeł cznikami Ethernet. WDS umo liwia zwi kszenie zasi gu modemu
SpeedTouch™ za pomoc jednego lub grupy repeaterów (np. SpeedTouch™ 180).
Na poni szym rysunku przedstawiono dwa urz dzenia komunikuj ce si ze sob
poprzez system WDS:

Ł cze WDS

Modem SpeedTouch™ współpracuje maksymalnie z czterema repeaterami
bezprzewodowymi.
Repeatery bezprzewodowe zwi kszaj zasi g sieci WLAN. lecz zmniejszaj
przepustowo sieci dost pn dla klientów podł czonych po rednio przez
repeatery.

Warunki wst pne

Nale y sprawdzi czy:
Repeater bezprzewodowy wspiera technologi WDS
Zarówno modem SpeedTouch™ jak i repeater bezprzewodowy korzystaj z:
Identycznego klucza WEP (je eli wł czono zabezpieczenia WEP)
Szyfrowanie WPA jest niemo liwe przy pracy w trybie WDS.
Tego samego ustalonego kanału.
Modem SpeedTouch™ oraz repeater bezprzewodowy nie musz mie
nadanego takiego samego identyfikatora SSID. Nadawanie ró nych
identyfikatorów SSID wymusza ł czenie si klientów sieci bezprzewodowej z
danym punktem dost powym (tj. albo z repeaterem albo z modemem
SpeedTouch™).
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Konfiguracja WDS

Aby skonfigurowa system WDS modemu SpeedTouch™ nale y:
1

Przej

do stron Web modemu SpeedTouch™

2

Z menu wybra opcj Home Network

3

Klikn

sie WLAN.

4

Klikn

przycisk Configure znajduj cy si w prawym górnym naro niku okna.
Je eli nie zostało to wykonane uprzednio, nale y skonfigurowa stały
kanał i sprawdzi czy szyfrowanie (WEP lub brak szyfrowania) s
identyczne w modemie SpeedTouch™ jak i w repeaterze.

5

Na stronie Wireless Access Page w li cie Pick a task... klikn
WDS.

6

Wybra WDS Enabled.

7

Z listy Pick a task... wybra Scan for wireless access points.

8

Pojawi si okno dialogowe z ostrze eniem:

Klikn
9

Configure

przycisk OK.

Modem SpeedTouch™ rozpocznie skanowanie punktów dost powych
pracuj cych w tym samym kanale radiowym.

10 Wybra repeater z listy List of Accessible Access Points a nast pnie klikn
przycisk Apply.
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3 Poł czenie z sieci Internet
Wprowadzenie

Rodzaje dost pu do sieci

Zasady dotycz ce ł czenia si z sieci Internet za pomoc modemu SpeedTouch™ z
wykorzystaniem Kreatora szybkiej instalacji na płycie CD oraz za pomoc Asystenta
konfiguracji przedstawiono w „Podr czniku instalacji i konfiguracji”.
W zale no ci od konfiguracji modemu SpeedTouch™ dost p do sieci Internet mo e
by realizowany w postaci:
Dost pu bezpo redniego
Natychmiast po wydaniu polecenia inicjalizacji u ytkownik otrzymuje ci gły
dost p do sieci Internet poprzez ł cze WAN.
W przypadku dost pu bezpo redniego mo e by wymagane podanie
nazwy u ytkownika oraz hasła na stronie powitalnej sieci Internet.
Dost pu komutowanego (dial-in)
Dost p do sieci Internet jest uzyskiwany ka dorazowo po “wdzwonieniu si ” do
szerokopasmowego zdalnego serwera dost powego (BRAS – ang. Broadband
Remote Access Server).
W zale no ci od konfiguracji modemu SpeedTouch™, dost p komutowany jest
uzyskiwany poprzez: usługi pakietowe modemu SpeedTouch™ (Routed PPPoA
lub Routed PPPoE) udost pniane przez wbudowane w modem oprogramowanie
klienta PPP.

Protokoły poł czeniowe

Wybór metody dost pu zale y od profilu usługowego wybranego do konfiguracji
modemu SpeedTouch™. Profil ten powinien odpowiada wymaganiom Pa stwa
dostawcy usług. Przykładowo je eli dostawca usług korzysta z protokołu PPPoE,
modem powinien by skonfigurowany do pracy z PPPoE.
Szczegółowe informacje dotycz ce protokołów poł czeniowych znajduj si w
„Przewodniku konfiguracji poł czenia z sieci Internet”.

Oprogramowanie
klientów dial-in

W zale no ci od systemu operacyjnego zainstalowanego na Pa stwa komputerze
oraz od Pa stwa preferencji istniej ró ne metody poł cze typu dial-in:
Metoda poł czenia

System operacyjny

Dalsze informacje

Wbudowany klient PPP typu dial-in:
Klient dial-in na
wbudowanych stronach

MS Windows, Mac, Unix,
inne

„3.1 Strony Web modemu
SpeedTouch™”

Agent IDG dla UPnP (MS
Windows XP)

MS Windows XP

„3.1 Agent IDG” na stronie
37

Klient PPP typu dial-in zainstalowany na komputerze (dotyczy modemu
SpeedTouch™ skonfigurowanego do pracy w trybie mostu):
Poł czenie
szerokopasmowe MS
Windows XP

MS Windows XP

„3.3 Poł czenie
szerokopasmowe w MS
Windows XP”

Klient dial-in PPPoE
(Mac OS X)

Mac OS X

„3.4 Klient dial-in PPPoE w
Mac OS X”
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Oprogramowanie
klientów PPP wbudowane
w modem SpeedTouch™

Wbudowany w modem SpeedTouch™ klient dial-in PPP umo liwia zestawienie
poł czenia z sieci Internet dost pnego dla komputerów pracuj cych w sieci lokalnej,
z wykorzystaniem jednego komputera z sieci do kontroli oprogramowania klienta.
Je eli komputer pracuje pod kontrol :
Dowolnego systemu operacyjnego
Mo na skorzysta ze stron WWW modemu SpeedTouch™
Patrz podrozdział „3.1 Korzystanie ze stron WWW modemu SpeedTouch™” na
stronie 35).
Systemu operacyjnego MS Windows XP
Mo na skorzysta z klienta kontroluj cego urz dzenia bramowe do sieci Internet
(tzw. klient IDG). Patrz podrozdział „3.2 Agent IDG” na stronie 37).

Oprogramowanie
szerokopasmowych
klientów PPPoE typu dialin

Istnieje mo liwo poł czenia z sieci Internet za pomoc aplikacji dial-in Broadband
PPPoE. W scenariuszu PPPoE zachowanie jest podobne do poł czenia PPP typu
dial-in poprzez wirtualny segment sieci Ethernet.
Aby móc korzysta z aplikacji szerokopasmowego poł czenia dial-in na komputerze,
modem SpeedTouch™ musi by skonfigurowany do pracy jako Bridged Ethernet lub
Routed PPPoE (z przekazywaniem PPPoE). Konfiguracja ta odbywa si poprzez
Asystenta instalacji sieci domowej SpeedTouch™ (na płycie CD) lub poprzez
wbudowanego Asystenta konfiguracji skróconej.
Je eli Pa stwa komputer pracuje pod kontrol :
MS Windows XP
Mo na skorzysta z szerokopasmowego klienta dial-in wbudowanego w system
MS Windows XP. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale „3.3
Poł czenie szerokopasmowe w MS Windows XP” na stronie 39).
Mac OS X
Mo na skorzysta z szerokopasmowego klienta dial-in wbudowanego w system
Mac OS X. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale „3.4 Klient dial-in
PPPoE w systemie Mac OS X” na stronie 43).
Alternatywnie mo na skorzysta z:
Szerokopasmowego klienta dial-in PPPoE udost pnionego przez Pa stwa
dostawc usług Internetowych. Klient ten słu y do poł czenia z sieci Internet.
Je eli dost pne s aplikacje klienta dial-in PPPoE zaprojektowane specjalnie
na potrzeby pewnych systemów operacyjnych, wówczas metoda jest
niezale na od systemu operacyjnego.
Do utworzenia sesji PPPoE w systemie Mac OS 8.6/9.x, MS Windows
95/98(SE)/ME/2000 oraz Linux konieczna jest aplikacja klienta dial-in PPPoE
pracuj ca na komputerze.
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3.1 Sesje internetowe poprzez serwer WWW modemu
SpeedTouch™
Wprowadzenie

Poniewa strony WWW modemu SpeedTouch™ s dost pne z ka dego systemu
operacyjnego pod którym pracuje przegl darka WWW, metoda uruchamiania sesji
PPP opisana poni ej ma zastosowanie do wszystkich systemów komputerowych.
Dalsze informacje dotycz ce zestawiania poł czenia z sieci Internet znajduj si w
Podr czniku Instalacji i Konfiguracji.

Inicjalizacja sesji z sieci
Internet

W celu inicjalizacji poł czenia z sieci Internet nale y wykona nast puj ce
czynno ci:
1

Otworzy przegl dark WWW na komputerze PC i skierowa j na strony
modemu SpeedTouch™ (patrz rozdział „1.3.1 Dost p do interfejsu Web” na
stronie 11, gdzie znajduj si dokładniejsze informacje):

Domy lnie otwiera si strona domowa modemu SpeedTouch™.
2

Klikn

ikon Connect reprezentuj c

System mo e za

dane poł czenie szerokopasmowe.

da podania identyfikatora i hasła u ytkownika.

Po potwierdzeniu wbudowany klient dial-in PPPoE zestawia poł czenie z sieci
Internet.
3

Monitorowanie
poł czenia z sieci
Internet

Mo na surfowa w sieci Internet.

Przez cały czas trwania poł czenia PPP mo na sprawdza jego status oraz
wy wietla dane zwi zane z poł czeniem:
Strona informacji systemowej modemu SpeedTouch™: patrz „4.3.1 Informacja
systemowa” na stronie 54.
Zadania diagnostyczne modemu SpeedTouch™: patrz „4.4.1 Kontrola ci gło ci
poł czenia” na stronie 62.
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Zamykanie sesji
internetowych

W celu zamkni cia aktywnego poł czenia PPP nale y wykona nast puj ce
czynno ci:
1

Przej

do strony domowej modemu SpeedTouch™.

2

Klikn

przycisk Disconnect aktywnego poł czenia szerokopasmowego.

W rezultacie klient PPP wbudowany w modem SpeedTouch™ zamyka sesj z sieci
Internet. Ikona przedstawia stan rozł czenia (Disconnected), a komputer zostaje
odł czony od sieci Internet.
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3.2 Agent kontroli IDG
Wprowadzenie

U ytkownicy systemu MS Windows XP mog w prosty sposób zestawia sesje PPP,
poniewa system ten jest wyposa ony w oprogramowanie klienta urz dze
bramowych (IDG – ang. Internet Gateway Device). Klient wykrywa i kontroluje
urz dzenia słu ce do poł cze z sieci Internet (m.in. modem SpeedTouch™).
Klient IDG umo liwia poł czenie i rozł czenie tylko całkowicie
skonfigurowanego poł czenia.

Warunki wst pne

Musz by spełnione nast puj ce warunki:
Do systemu MS Windows XP musz by dodane nast puj ce usługi sieciowe:
UPnP™ (patrz „Modem SpeedTouch™ nie wykrywany przez UPnP™ oraz
klienta IDG” na stronie 108).
Klient IDG słu cy do wykrywania i kontroli urz dze (patrz „Dodawanie
klienta IDG” na stronie 109).
W modemie SpeedTouch™ musi by uruchomiona funkcja UPnP™. Wł czanie
tej funkcji opisano w podrozdziale „4.5.2 Współdzielenie gier i aplikacji” na stronie
68).

Uruchamianie sesji z
sieci Internet

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W pasku narz dzi systemu Windows klikn

2

Wybra (Settings>) Control Panel.

3

Pojawia si panel sterowania. Przej
Network Connections.

4

Pojawia si okno Network Connections:

Start.

do (Network and Internet Connections>)

Pojawi si ikona Internet Gateway symbolizuj ca mo liwo
Internet poprzez funkcj IDG modemu SpeedTouch™.
5

Dwukrotnie klikn

poł czenia z sieci

ikon Internet Connection.

W rezultacie wbudowany klient dial-in modemu SpeedTouch™ zestawia
poł czenie z sieci Internet. Ikona Internet Gateway zawiera napis Connected i
Pa stwa komputer pracuje w sieci.
6

Mo na otworzy przegl dark Web i surfowa w sieci Internet.
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Kontrola stanu
poł czenia

Rozł czanie sesji z sieci
Internet

W czasie trwania sesji z sieci Internet zestawionej przez wbudowanego klienta dial-in
PPP modemu SpeedTouch™ mo na wy wietla stan poł czenia oraz pewne liczniki.
Nale y dwukrotnie klikn ikon Internet Connection w oknie Network Connections
komputera PC.

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W pasku narz dzi systemu Windows klikn

Start.

2

Wybra (Settings>) Control Panel<(Network and Internet Connections>)
Network Connections..

3

Pojawia si okno Network Connections, klikn prawym przyciskiem myszki
ikon Internet Connection a nast pnie wybra opcj Disconnect to close the
session.
Mo na równie dwukrotnie klikn ikon . Pojawi si okno Internet
Connection Status w którym znajduje si przycisk Disconnect słu
do zamykania sesji.

4

38

cy

W rezultacie wbudowany klient dial-in modemu SpeedTouch™ rozł cza
poł czenie z sieci Internet. Ikona Internet Gateway zawiera napis
Disconnected i Pa stwa komputer zostaje odł czony od sieci.
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3.3 Poł czenia szerokopasmowe w systemie MS Windows XP
Wymagania wst pne

Aby móc korzysta z szerokopasmowych poł cze w systemie MS Windows XP
nale y skonfigurowa modem SpeedTouch™ do pracy w trybie (alternatywnie):
Mostu
PPPoE Relay

Konfigurowanie
poł czenia
szerokopasmowego

W celu utworzenia nowego poł czenia szerokopasmowego nale y wykona
nast puj ce czynno ci:
1

W menu Start menu klikn

(Settings >) Control Panel.

2

Pojawia si okno Control Panel. Przej do (Network and Internet
Connections >) Network Connections.

3

W oknie Network Tasks klikn

Create a new connection.

Pojawia si Asystent New Connection:

Aby kontynuowa klikn

przycisk Next.

4

Wybra opcj Connect to the Internet: Klikn

5

Wybra opcj Set up my connection manually. Klikn

6

Wybra Connect using a broadband connection that requires a user name
and password. Klikn przycisk Next.

7

W kolejnym oknie dialogowym nale y nada nazw tworzonemu poł czeniu, np.
YourISP.
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8

Zdecydowa czy poł czenie ma by dost pne dla ka dego u ytkownika, czy tylko
dla u ytkownika aktualnie zalogowanego.

9

Nale y wprowadzi informacje zwi zane z kontem internetowym. Dane które s
potrzebne powinny zosta uzyskane od Pa stwa dostawcy usług.

10 Pod koniec procesu konfiguracji pojawia si nast puj ce okno dialogowe:

Klikn

Finish w celu zako czenia procesu konfiguracji.

Pojawia si okno Connect YourISP (patrz poni ej).
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Inicjalizacja
szerokopasmowej sesji z
sieci Internet

W celu poł czenia si z sieci Internet nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Start klikn Connect To a nast pnie klikn
poł czenia (np. YourISP).

nazw utworzonego

Je eli korzystaj Pa stwo z menu Classic Start, klikn
> Network (and Dial-up) connections > YourISP.
2

Pojawia si okno Connect YourISP:

3

W razie konieczno ci wprowadzi nazw u ytkownika oraz hasło.

4

Klikn

5

Po zestawieniu poł czenia pojawia si wiadomo Connection, a okno
poł czenia dial-up jest minimalizowane do postaci ikony w panelu systemowym:

6

Mo na otworzy przegl dark internetow i surfowa w sieci Internet.

Connect.

speedtouch

TM

E-DOC-CTC-20050429-0103 v2.0

Start > Settings

41

Rozdział 3
Poł czenie z sieci Internet

Zamykanie
szerokopasmowych sesji
internetowych

W celu zamkni cia aktywnej sesji internetowej nale y wykona nast puj ce
czynno ci:
1

W menu Start klikn

Connect To oraz nazw poł czenia (np. YourISP).

Je eli korzystaj Pa stwo z menu Classic Start, klikn
Network (and Dial-up) connections > YourISP.

42

Start > Settings >

2

Pojawia si okno YourISP Status:

3

Klikn

4

W rezultacie poł czenie jest zamykane, a komputer zostaje odł czony od sieci
Internet.

przycisk Disconnect.
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3.4 Korzystanie z klienta dial-in PPPoE pod Mac OS X
Wymagania wst pne

Aby móc korzysta z szerokopasmowych poł cze w systemie Mac OS X nale y
skonfigurowa modem SpeedTouch™ do pracy w trybie (alternatywnie):
Mostu
PPPoE Relay

Konfigurowanie
poł czenia
szerokopasmowego

W celu utworzenia nowego poł czenia typu dial-in nale y wykona nast puj ce
czynno ci:
1

W menu Apple klikn

System Preferences.

2

Pojawia si okno System Preferences. Klikn

3

Pojawia si okno Network. Upewni si , e z listy Show wybrano pozycj Builtin Ethernet, a nast pnie klikn zakładk PPPoE:

4

Wprowadzi nazw u ytkownika oraz hasło (pola Account Name oraz
Password) zgodnie z danymi uzyskanymi od dostawcy sieci.

ikon Network.

Je eli komputer ma zapami ta hasło dla tego u ytkownika, zaznaczy
opcj Save Password. Opcjonalnie mo na wprowadzi nazw tego
poł czenia (w polu Service Provider). Wszystkie pozostałe pola powinny
zosta puste.
5

Klikn

Apply now.
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Inicjalizacja
szerokopasmowej sesji
Internet

W celu poł czenia si z sieci Internet nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Klikn

ikon Internet Connect.
Je eli nie jest dost pna ikona Internet Connect , przej do folderu
Applications na dysku startowym systemu i dwukrotnie klikn Internet
Connect.

2

Pojawia si nast puj ce okno dialogowe:

Upewni si

Zako czenie
szerokopasmowej sesji
Internet typu dial-in

3

W razie konieczno ci wpisa nazw u ytkownika i hasło zgodne z danymi
dostawcy usług.

4

Klikn

5

Komputer ł czy si z sieci Internet. Mo na uruchomi przegl dark WWW i
rozpocz surfowanie w sieci Internet.

Connect.

W celu zamkni cia sesji z sieci Internet nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Klikn

ikon Internet Connect.
Je eli nie jest dost pna ikona Internet Connect , przej do folderu
Applications na dysku startowym systemu i dwukrotnie klikn Internet
Connect.

2

Pojawia si nast puj ce okno dialogowe:

Upewni si
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e w li cie Configuration wybrano pozycj Built-in Ethernet.

e w li cie Configuration wybrano pozycj Built-in Ethernet.

3

Klikn

Disconnect.

4

Komputer rozł cza si z sieci Internet. Dalsze surfowanie w sieci jest
niemo liwe.
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4 Interfejs Web modemu SpeedTouch™
Wprowadzenie

Modem SpeedTouch™ zawiera wbudowany system stron HTML stanowi cy interfejs
z oprogramowaniem pracuj cym w urz dzeniu. Jest to zarazem prosty interfejs
słu cy do konfiguracji i zarz dzania modemu SpeedTouch™ z przegl darki Web i
dowolnego komputera PC podł czonego do modemu SpeedTouch™.
Informacje dotycz ce sposobu otwierania stron HTML znajduj si w podrozdziale
“1.3.1 Dost p do interfejsu Web” na stronie 11.

Dokumentacja modemu
SpeedTouch™

Dokumentacja zwi zana:
Podr cznik Instalacji i Konfiguracji modemu SpeedTouch™, w którym znajduj
si szczegółowe procedury instalacji i konfiguracji.
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4.1 Nawigacja
Komponenty

Interfejs Web modemu SpeedTouch™ składa si z nast puj cych obszarów:
Menu
Paska j zyków
Paska nawigacji
Obszaru powiadomie
Obszaru zada

46
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4.1.1 Menu
Elementy menu

Menu znajduje si z lewej strony okna i zawiera nast puj ce elementy:
Speed Touch:
Wy wietlanie podstawowych informacji o modemie SpeedTouch™.
Broadband Connection:
Przegl danie/konfigurowanie poł cze szerokopasmowych.
Toolbox:
Przydzielanie gier lub aplikacji do urz dzenia oraz zabezpieczenia poł czenia z
sieci Internet.
Home Network:
Zarz dzanie sieci lokaln .

Rozwijanie i zwijanie
menu

Przechodzenie pomi dzy dwoma stanami menu (rozwini tym i zwini tym) jest
mo liwe dzi ki przyciskowi znajduj cemu si w górnej cz ci menu:

speedtouch
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4.1.2 Pasek j zyków
Pasek j zyków

Pasek j zyków znajduje si pod logo SpeedTouch™ i umo liwia zmian j zyka
interfejsu Web modemu SpeedTouch™.
Pasek j zyków jest prezentowany tylko wówczas, gdy dost pny jest wi cej ni
jeden j zyk.

48
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4.1.3 Pasek nawigacji
Pasek nawigacji

Pasek nawigacji znajduje si w górnej cz

ci strony i umo liwia:

Wy wietlenie nazwy aktualnego u ytkownika
Klikn
nazw u ytkownika aby zmieni jego hasło lub przeł czy kontekst na
innego u ytkownika.
Wskazanie aktualnej pozycji w interfejsie stron WWW modemu SpeedTouch™.
Uzyskanie informacji pomocy kontekstowej.

Wy wietlanie poziomu

W zale no ci od poło enia wy wietlanej strony w hierarchii stron dost pne s
nast puj ce przyciski:
Overview: wy wietlenie podsumowania aktualnego stanu b d konfiguracji
Details: wy wietlenie szczegółowych informacji o aktualnym stanie lub
konfiguracji.
Configure: zmiana aktualnej konfiguracji.
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4.1.4 Obszar powiadomie
Obszar powiadomie

Obszar powiadomie znajduje si poni ej paska nawigacji i słu y do wy wietlania:
Komunikatów o bł dach (ikona “czerwonego wiatła”)
Ostrze eniach (ikona “ ółtego wiatł ”)
Informacji (ikona “zielonego wiatła”).
Je eli nie pojawiło si

50

adne zdarzenie, ikona nie b dzie wy wietlana.
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4.1.5 Obszar zada
Zadania

W celu przyspieszenia procesu konfiguracji modemu SpeedTouch™ pewne strony
zawieraj tzw. zadania. Zadania prowadz do stron w których mo na wykonywa
operacje b d ce przedmiotem zada .
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4.2 Strona domowa
Strona domowa modemu
SpeedTouch™

Strona domowa modemu SpeedTouch™ zawiera przegl d wszystkich obszarów
funkcjonalnych modemu SpeedTouch™:
SpeedTouch™
Broadband Connection
Toolbox
Home Network

52
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4.3 Menu SpeedTouch
Menu SpeedTouch

Menu SpeedTouch zawiera nast puj ce pozycje:
Information
Configuration
Event Logs

Strona SpeedTouch

Strona SpeedTouch zawiera podstawowe informacje o modemie SpeedTouch™:
informacje o produkcie
konfiguracj urz dzenia
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4.3.1 Strona Information
Strona Information

54

Strona Information zawiera wa na informacje o produkcie SpeedTouch™,
niezb dne do kontaktu z biurem obsługi klienta:
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4.3.2 Asystent konfiguracji modemu SpeedTouch™
Asystent konfiguracji

Asystent konfiguracji umo liwia szybkie skonfigurowanie poł czenia z sieci Internet
poprzez modem SpeedTouch™:
Aby skonfigurowa modem SpeedTouch™ za pomoc Asystenta konfiguracji nale y:
1

W lewym menu klikn

SpeedTouch

2

W li cie Pick a task... klikn

3

Asystent konfiguracji modemu SpeedTouch™ prowadzi u ytkownika przez
proces konfiguracji modemu SpeedTouch™.

Setup

speedtouch
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4.3.3 Strona Restart
Wej cie na stron Restart

Restart modemu
SpeedTouch™

56

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W lewym menu klikn

SpeedTouch

2

W li cie Pick a task... klikn

Restart

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Klikn

2

Modem SpeedTouch™ wykonuje procedur restartu.

Yes, restart my SpeedTouch

3

Nast puje powrót do strony domowej.
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4.3.4 Strona Configuration
Strona Overview

Strona Details

Strona Configure

Strona Overview umo liwia wy wietlenie aktualnej konfiguracji modemu
SpeedTouch™.
Strona Details umo liwia wy wietlenie szczegółowych informacji o aktualnej
konfiguracji modemu SpeedTouch™.
Strona Configure umo liwia zmian aktualnej konfiguracji.

Je eli zamierzaj Pa stwo:
Zrekonfigurowa modem SpeedTouch™:
Nale y klikn
Configuration Wizzard w sekcji Service Configuration.
Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale „4.3.2 Asystent konfiguracji
modemu SpeedTouch™” na stronie 55.
Skonfigurowa ustawienia czasu rzeczywistego modemu SpeedTouch™:
Je eli modem SpeedTouch™ ma by synchronizowany z okre lonego
serwera czasu rzeczywistego, nale y zaznaczy opcj Auto-configuration.
Je eli konfiguracja zegara modemu SpeedTouch™ ma by zrealizowana
r cznie, nale y anulowa opcj Auto-configuration.
Wł czy /wył czy przechwytywanie przegl dania stron Web lub ustawi
konfiguracj automatyczn
Po wył czeniu przechwytywania stron Web lub po ustawieniu
konfiguracji automatycznej funkcja kontroli rodzicielskiej stanie si
niemo liwa.
Klikn

Apply aby zapisa nowe ustawienia.
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4.3.5 Strona Backup & Restore
Wprowadzenie

Strona Backup & Restore umo liwia realizacj nast puj cych operacji:
Zapisywania aktualnej konfiguracji
Odtwarzania uprzednio zapisanej konfiguracji

Wej cie na stron
Backup & Restore

Zapisywanie aktualnej
konfiguracji

Odtwarzanie poprzednio
zapisanej konfiguracji

58

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu SpeedTouch klikn

2

Klikn

3

W li cie Pick a task... klikn

Configuration

Configure
Save or Restore Configuration.

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Klikn

Backup Configuration Now

2

Klikn

Save

3

Wybra miejsce zapisu pliku z kopi danych konfiguracyjnych a nast pnie klikn
Save.

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Klikn

Browse

2

Wybra plik konfiguracyjny który ma zosta odtworzony a nast pnie klikn

3

Klikn

4

Modem SpeedTouch™ ładuje konfiguracj i wykonuje procedur restartu.

5

Po zako czeniu procedury modem SpeedTouch™ przechodzi do strony
domowej.

Open

Restore Configuration Now...
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4.3.6 Zerowanie do konfiguracji fabrycznej
Wprowadzenie

Wej cie na stron
Reset to Factory
Defaults
Powrót do
konfiguracji
fabrycznej

Strona ta umo liwia wyzerowanie modemu SpeedTouch™ do konfiguracji fabrycznej.
Wszystkie zmiany konfiguracyjne wprowadzone w trakcie eksploatacji zostan utracone.

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W lewym menu klikn

SpeedTouch

2

W li cie Pick a task... klikn

Return to Factory Default Settings.

System prosi o potwierdzenie powrotu do konfiguracji fabrycznej. Nale y klikn
SpeedTouch.

Po wyzerowaniu modemu SpeedTouch™ do konfiguracji fabrycznej wszystkie aktywne
poł czenia zostan rozł czone.

speedtouch
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4.3.7 Strona Event Logs
Logowanie zdarze

Tablica zdarze

Strona Event Logs umo liwia wy wietlenie dziennika zdarze zarejestrowanych
przez modem SpeedTouch™.

Zdarzenia zarejestrowane od momentu ostatniego wł czenia modemu do zasilania s
prezentowane w tablicy Recorded Events. W pierwszej kolumnie tablicy znajduje si
okre lenie poziomu istotno ci danego zdarzenia.
Ikona

Opis
Informacja
Ostrze enie
Bł d

Lista Category umo liwia filtracj zdarze wy wietlanych w tablicy Recorded Events.
Przykładowo po klikni ciu opcji Security wy wietlane b d wył cznie zdarzenia
zwi zane z bezpiecze stwem, np. wygenerowane przez podsystem firewalla modemu
SpeedTouch™.
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4.4 Menu Broadband Connection
Menu Broadband
Connection

Menu Broadband Connection składa si z nast puj cych opcji:
DSL Connection
Internet services

Strona Broadband
Connection

Strona Broadband Connection umo liwia wy wietlenie przegl du poł cze
skonfigurowanych w modemie SpeedTouch™:

Aby wy wietli szczegółowe informacje o poł czeniu nale y klikn
More znajduj cy si w sekcji dotycz cej wybranego poł czenia.

odno nik View

Je eli skonfigurowano poł czenie typu dial-up, mo na r cznie
zestawi /rozł czy to poł czenie klikaj c przycisk Connect/Disconnect.

speedtouch
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4.4.1 Strona Connectivity Check
Wprowadzenie

Wej cie na stron
Connectivity Check

Sprawdzanie ci gło ci
poł czenia z sieci
Internet

Analiza wyników testu

62

Strona Connectivity Check umo liwia sprawdzenie ci gło ci poł czenia z sieci
Internet realizowanego za pomoc modemu SpeedTouch™.

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W lewym menu klikn

Broadband Connection

2

W li cie Pick a task... klikn

Check connectivity to the Internet

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W li cie Internet Service to Check klikn
sprawdzona.

usług Internetow która ma zosta

2

Klikn

3

Modem SpeedTouch™ wy wietla wyniki testu w li cie Test Results.

Check Connectivity

Je eli test zako czy si pomy lnie, pojawi si lista zawieraj ca zielone znaki
kontrolne. Ka dy niepomy lnie zako czony test jest wyró niany czerwonym
krzy ykiem.
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4.4.2 Strona DSL Connection
Wprowadzenie

Widok szczegółowy

Klikni cie odno nika Overview powoduje wy wietlenie skróconych informacji o stanie
poł czenia DSL.
Po klikni ciu odno nika Details pojawia si strona zawieraj ca szczegółowe
informacje o poł czeniu DSL:
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4.4.3 Strona Internet Services
Strona Internet Services

Strona Internet Services zawiera informacje o poł czeniu (poł czeniach) z sieci
Internet.

Je eli skonfigurowano poł czenie typu dial-up, mo na r cznie
zestawi /rozł czy to poł czenie klikaj c przycisk Connect/Disconnect.
Aby wy wietli szczegółowe informacje o poł czeniu nale y klikn odno nik View
More... znajduj cy si w sekcji dotycz cej wybranego poł czenia.
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4.4.4 Strona Internet Services Setting
Otwieranie strony Internet
Services Settings

Strona Overview

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Broadband Connection klikn

2

Klikn

Internet Services

odno nik View More... usługi Internet która ma zosta wy wietlona.

Strona Overview zawiera podstawowe informacje o wybranej usłudze Internet.
Je eli skonfigurowano poł czenie typu dial-up, mo na r cznie
zestawi /rozł czy to poł czenie klikaj c przycisk Connect/Disconnect.

Strona Details

Strona Details zawiera bardziej szczegółowe informacje o wybranej usłudze Internet.

Je eli skonfigurowano poł czenie typu dial-up, mo na r cznie
zestawi /rozł czy to poł czenie klikaj c przycisk Connect/Disconnect.
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4.5 Menu Toolbox
Menu Toolbox

Menu Toolbox składa si z nast puj cych opcji:
Remote Assistance
Opcja umo liwia udost pnienie modemu SpeedTouch™ na potrzeby zdalnego
wsparcia technicznego.
Game & Application Sharing
Opcja umo liwia współdzielenie usług i gier uruchamianych w sieci prywatnej „w
kierunku” sieci Internet.
Parental Control
Opcja umo liwia blokowanie/zezwalanie na dost p do okre lonych stron Web.
Firewall
Opcja umo liwia konfiguracj poziomu zabezpiecze
modem SpeedTouch™.

firewalla wbudowanego w

Intrusion Detection
Opcja umo liwia przegl danie prób włama do sieci.
Dynamic DNS
Opcja umo liwia nadanie stacji nazwy rozpoznawalnej w systemie DNS
(komunikacja z systemem DDNS odbywa si
poprzez poł czenie
szerokopasmowe).
User Management
Opcja umo liwia zarz dzanie u ytkownikami zdefiniowanymi w modemie
SpeedTouch™.

Strona Toolbox

66

Strona Toolbox umo liwia przegl danie dost pnych usług i ich aktualnego stanu. Po
klikni ciu w ikon usługi nast puje przej cie do odpowiedniej strony Web.
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4.5.1 Strona Remote Assistance
Uruchamianie zdalnej
asysty

Strona Remote Assistance umo liwia otwarcie kanału zdalnego wsparcia
technicznego umo liwiaj cego zdaln konfiguracj modemu SpeedTouch™.

Zdalna asysta jest mo liwa tylko po podł czeniu do sieci Internet.

Aby uruchomi kanał zdalnego dost pu nale y:
1

W razie konieczno ci wpisa hasło w polu Password

2

Klikn

3

Przekaza informacje wy wietlone w polach:

odno nik Enable Remote Assistance.

URL
Username
Password
do biura wsparcia technicznego, co umo liwi personelowi dost p do modemu
SpeedTouch™.
Po podł czeniu si pracownika zdalnego wsparcia technicznego nie s
mo liwe inne poł czenia.
4

Sesja zdalnego wsparcia ko czy si :
po zamkni ciu kanału dost pu przez pracownika wsparcia technicznego
po 20 minutach nieaktywno ci
przeładowaniu (reboot) modemu.
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4.5.2 Współdzielenie gier i aplikacji
Wprowadzenie

Konfiguracja

Na stronie Overview znajduj si informacje syntetyczne dotycz ce gier i aplikacji
pracuj cych na poszczególnych stacjach sieci domowej. Modem SpeedTouch™
akceptuje poł czenia przychodz ce z sieci Internet i zwi zane z tymi
grami/aplikacjami oraz kieruje je do wła ciwych stacji sieci domowej.
Strona Configure umo liwia:
Konfiguracj mechanizmu UPnP modemu SpeedTouch™(odno nik Use UPnP).
Uniwersalny mechanizm Plug and Play jest architektur transparentnych
poł cze typu peer-to-peer ł cz c komputery PC, urz dzenia
inteligentne oraz bezprzewodowe. Dzi ki temu mo liwa jest współpraca z
aplikacjami gier i wymiany wiadomo ci.
Uruchomienie opcji Use Extended Security słu

cej do tworzenia mapy portów.

Kojarzenia gry lub aplikacji z okre lonym urz dzeniem sieciowym.
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4.5.3 Zdefiniowane gry i aplikacje
Przechodzenie do strony
Defined Games &
Applications

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:

Strona Defined Games &
Applications

Na tej stronie wy wietlany jest przegl d gier i aplikacji zdefiniowanych w modemie
SpeedTouch™. Ka da gra lub aplikacja mo e by zwi zana z urz dzeniem
pracuj cym w sieci lokalnej.

1

W menu Toolbox klikn

opcj Game & Application Sharing

2

W li cie Pick a task... wybra Modify a game or application

Aby przejrze reguł translacji dla gry lub aplikacji nale y klikn
Aby zmieni reguł translacji dla gry lub aplikacji nale y klikn
danej gry/aplikacji.
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4.5.4 Definiowanie gier i aplikacji
Przechodzenie do strony
Game or Application
Definition
Strona Defined Games &
Applications

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Toolbox klikn

opcj Game & Application Sharing

2

W li cie Pick a task... wybra Modify a game or application

3

Klikn

nazw gry lub aplikacji która ma zosta wy wietlona/zmodyfikowana.

Na tej stronie wy wietlany jest przegl d mapy odwzorowania portów gier i aplikacji
inicjalizowanych z sieci Internet.
Okre lenie portów wykorzystywanych przez aplikacj /gr jest mo liwe po
sprawdzeniu danych zawartych w podr czniku u ytkownika lub na stronach
wsparcia technicznego aplikacji/gry.
Usługa potrzebuje jednego lub wi cej portów TCP/UDP. Ka dy zakres portów
wej ciowych mo e by odwzorowany na pewien zakres portów wewn trznych (tj.
portów dost pnych w sieci lokalnej). Zakresy portów mog by przydzielane
urz dzeniom w sposób statyczny lub dynamiczny (z wykorzystaniem zewn trznego
wyzwalania).

Konfiguracja

W sekcji Game or Application Name mo na:
Zmieni nazw gry lub aplikacji.
W sekcji Game or Application Definition mo na:
Zmieni definicj portów TCP/UDP dla danej gry lub aplikacji.

Dodawanie reguły
odwzorowania portu

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Protocol klikn

protokół który wykorzystuje gra lub aplikacja.

2

W oknie Port Range wybra zakres portów wykorzystywanych przez gr lub
aplikacj .

3

W oknie Translate To.. wpisa zakres portów: modem SpeedTouch™ b dzie
odwzorowywa porty z zakresu Port Range na porty z zakresu Translate To...

4

Je eli reguła odwzorowania ma by dynamiczna, w oknie Trigger nale y wpisa
sposób wyzwalania reguły.
Aktywacja reguły odwzorowania nast pi po odebraniu przez modem
SpeedTouch™ ruchu wychodz cego na porcie wyzwalaj cym.

5
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4.5.5 Dodawanie nowej gry lub aplikacji
Przechodzenie do strony
Game or Application
Definition

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:

Definiowanie nowej gry
lub aplikacji

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:

1

Na stronie Application klikn

opcj Game & Application Sharing

2

W li cie Pick a task... wybra Create a new a game or application

1

Wpisa nazw gry lub aplikacji w polu Name.

2

Klikn

:

Clone Existing Game or Application – je eli ma zosta utworzona kopia
konfiguracji wybranej gry lub aplikacji.
Manual Entry of Port Maps – je eli ma zosta utworzone nowe
odwzorowanie portu dla gry lub aplikacji.
3

Modem SpeedTouch™ tworzy now gr lub aplikacj oraz przechodzi do strony
Game or Application Definition na której mo na skonfigurowa odwzorowanie
portów dla gry/aplikacji.

4

Wprowadzi dane słu

ce do odwzorowania portów i klikn
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4.5.6 Kontrola rodzicielska
Kontrola rodzicielska

Modem SpeedTouch™ umo liwia selektywne blokowanie/odblokowywanie wybranych
stron Web:
W oparciu o adres strony Web (adres URL).
Poniewa strony Web zawieraj z reguły du liczb odniesie do innych
adresów URL, zaleca si ł czenie funkcjonalno ci prostej filtracji z filtracj
na podstawie przesyłanych tre ci.
W oparciu o tre

stron Web

Przekierowania strony Web do innej strony Web.
Je eli kontro administratora jest skonfigurowane jako konto u ytkownika
domy lnego, nale y albo zmieni hasło administratora albo zmieni
definicj u ytkownika domy lnego. Zaniechanie tych zmian mo e
spowodowa , e u ytkownicy sieci lokalnej zaloguj si do modemu
SpeedTouch™ i wył cz reguły filtracji.
Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale “4.5.13 Zarz dzanie
u ytkownikami” na stronie 82 oraz “4.5.15 Zmiana u ytkownika
domy lnego” na stronie 84.

Strona Overview

Strona Overview zawiera:
Aktualne reguły filtracji oparte na adresacji (Address Based Filtering)
Aktualn konfiguracj filtracji opartej na tre ci (Content Based Filtering).
Aby przejrze dozwolone/zablokowane typy tre ci nale y klikn
odno nik
Details. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale „4.5.8 Poziom
zawarto ci” na stronie 76.
Filtracja oparta na adresie ma wy szy priorytet ni filtracja oparta na tre ci.

Strona Configure

Strona Configure umo liwia:
Zablokowanie dost pu do okre lonej strony Web.
Zezwolenie na dost p do okre lonej strony Web.
Przekierowanie strony Web.
Skonfigurowanie filtracji opartej na tre ci.

Poziomy tre ci

Dost pne s nast puj ce poziomy tre ci:
All
Dozwolone s wszystkie skatalogowane strony Web.
Legal
Dozwolone s wszystkie poziomy stron Web za wyj tkiem nielegalnych,
ekstremalnych, spamu oraz spyware.
Teenagers
Zablokowane s strony nielegalne, przeznaczone dla dorosłych, handel przez
internet, gambling, spam oraz spyware.
Children
Dozwolone s tylko strony przeznaczone dla dzieci.
Block All
Zablokowane s wszystkie skatalogowane strony Web.
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Blokowanie dost pu do
okre lonej strony Web

Z tej funkcji nale y korzysta gdy:
W polu Action for Unknown States znajduje si warto

Allow.

W polu Action for Unknown States znajduje si warto Block, lecz ma zosta
utworzony wyj tek od reguły. Przykład: jest otwarty dost p do “provider.com”,
lecz ma zosta zablokowany dost p do “mail.provider.com”.
W filtrze opartym na tre ci znajduje si grupa/kategoria tre ci która jest
dozwolona, lecz ma zosta utworzony wyj tek. Przykład: dozwolona jest tre
“Web Mail”, lecz ma zosta zablokowany dost p do “mail.provider.com”.
Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Wpisa adres URL strony WWW która ma by dozwolona (np.
“netbanking.bank.com”) w polu Web Site.

2

W li cie Action klikn

:

Block (je eli strona ma by zablokowana)
Redirect (je eli strona ma by przekierowana do innej strony). Wpisa adres
strony docelowej w polu Redirect.
3

Zezwalanie na dost p do
okre lonej strony Web

Klikn

Add.

Z tej funkcji nale y korzysta gdy:
W polu Action for Unknown States znajduje si warto

Block.

W polu Action for Unknown States znajduje si warto Allow, lecz ma zosta
utworzony wyj tek od reguły blokowania/przekierowania. Przykład: jest otwarty
dost p do “bank.com”, lecz ma zosta zablokowany dost p do
“netbanking.bank.com”.
W filtrze opartym na tre ci znajduje si grupa/kategoria tre ci która jest
zablokowana, lecz ma zosta utworzony wyj tek. Przykład: zablokowana jest
tre “Finance/Investment”, lecz ma zosta odblokowany dost p do
“netbanking.bank.com”.
Nale y wykona nast puj ce czynno ci:

Przekierowywanie strony
Web

1

Wpisa adres URL strony WWW która ma by dozwolona (np.
“netbanking.bank.com”) w polu Web Site.

2

Klikn

przycisk Allow w li cie Action.

3

Klikn

Add.

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Wpisa adres URL strony WWW która ma by przekierowana (np. “cracks.am”) w
polu Web Site.

2

Klikn

3

Wpisa adres URL strony WWW do której ma zosta przekierowana
zdefiniowana strona (np. „mycompany.com/internetpolicy.htm”) w polu Redirect.

4

Klikn

przycisk Redirect w li cie Action.

Add.
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Przekierowywanie
wszystkich stron Web

Konfiguracja filtracji w
oparciu o tre ci

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Wpisa „*” w polu Web Site.

2

Klikn

3

Wpisa adres URL strony WWW do której ma zosta przekierowana
zdefiniowana strona (np. „mycompany.com/internetpolicy.htm”) w polu Redirect.

4

Klikn

5

Wpisa adres URL strony WWW do której ma zosta przekierowana
zdefiniowana strona (np. „mycompany.com/internetpolicy.htm”) w polu Web Site.

6

Klikn

Allow w li cie Action list.

7

Klikn

Add.

przycisk Redirect w li cie Action.

Add.

W sekcji Content Based Filtering mo na:
Wł cza /wył cza filtracj opart o tre ci.
Odblokowywa /blokowa nieskatalogowane strony Web.
Wybiera poziom tre ci z listy Content Level.
Aby zmieni definicj poziomu tre ci nale y klikn odno nik Edit
zwi zany z poziomem tre ci który ma zosta zmieniony. Szczegółowe
informacje znajduj si w podrozdziale “4.5.8 Poziom tre ci” na stronie
76.
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4.5.7 Aktywacja filtracji Web
Wej cie na stron

Strona Web Filtering
Activation

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Toolbox klikn

2

Klikn

Web Site Filtering.

Activate Web filtering Licence w li cie Pick a task....

Strona ta umo liwia:
Aktywacj licencji próbnej filtracji Web.
Aktywacj 30-dniowego okresu próbnego filtracji web.

Aktywacja licencji
standardowej

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Klikn

Standard.

2

W polu License Key wpisa klucz licencyjny uzyskany od ISP.

3

Klikn

przycisk Apply.
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4.5.8 Strona Content Level
Wej cie na stron

Strona Content Level

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Toolbox klikn

Web Site Filtering.

2

Klikn

Configure.

3

Klikn

odno nik Edit poziomu tre ci który ma zosta zmodyfikowany.

Strona ta zawiera przegl d poszczególnych kategorii tre ci i reguł z nimi zwi zanych.
Poni sze typy okre laj status dost pno ci tre ci (tj. czy tre jest dozwolona czy nie):
Ikona

Opis
Kategoria/grupa jest dozwolona.
Kategoria/grupa nie jest dozwolona.
Grupa jest cz

Konfiguracja

ciowo dozwolona.

Strona ta umo liwia modyfikacje:
nazwy poziomu tre ci,
opisu poziomu tre ci,
konfiguracji poziomu tre ci.
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4.5.9 Tworzenie nowego poziomu tre ci
Wprowadzenie

Procedura

Strona umo liwia utworzenie nowego poziomu tre ci. Aby wej
wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Toolbox klikn

2

Klikn

3

W li cie Pick a task... wybra Create a new content level.

na stron nale y

Web Site Filtering.

Configure (w prawym górnym rogu okna).

Aby zastosowa nowy poziom tre ci nale y przej
konfiguracji:
1

Tworzenie poziomu tre ci

2

Konfiguracja poziomu tre ci

3

Definicja poziomu tre ci

4

Aktywacja poziomu tre ci

przez nast puj ce etapy procesu

Mo na utworzy maksymalnie 16 poziomów tre ci.

Tworzenie poziomu tre ci

Konfiguracja poziomu
tre ci

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W polu Name wpisa nazw nowego poziomu tre ci.

2

W polu Description wpisa krótki tekst charakteryzuj cy utworzony poziom
tre ci.

3

Klikn

Next.

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Zostaje udost pniona sekcja Configuration..

2

Klikn

:

Clone Existing Level: spowoduje to rozpocz cie procedury od ju
istniej cego poziomu tre ci.
Je eli nie zdefiniowano jeszcze adnego poziomu tre ci, opcja ta
b dzie niedost pna.
Black List: domy lne zezwolenie na dost p do wszystkich stron Web
White List: domy lne zablokowanie dost pu do wszystkich stron Web
3

Definicja poziomu tre ci

Klikn

Next.

Dozwolone s tylko strony Web odpowiadaj ce wybranej tre ci. Nale y wykona
nast puj ce czynno ci:
1

Je eli zamierzaj Pa stwo:
Zezwoli na dost p do kategorii
Zaznaczy kwadrat obok nazwy kategorii.
Zezwoli na dost p do całej grupy
Zaznaczy kwadrat obok nazwy grupy.
Zablokowa kategori
Usun

zaznaczenie kwadratu obok nazwy kategorii.

Zablokowa cał grup
Usun
2

Klikn

zaznaczenie kwadratu obok nazwy grupy.

Apply.
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Aktywacja poziomu tre ci

78

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Toolbox klikn

Web Site Filtering.

2

Klikn

3

W li cie Content Level wybra nowy aktywowany poziom tre ci.

4

Nowy poziom tre ci staje si aktywny.

Configure (w prawym górnym rogu).
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4.5.10 Firewall
Wprowadzenie

Konfiguracja

Strona Overview zawiera podstawowe informacje dotycz ce polityki bezpiecze stwa
skonfigurowanej w Pa stwa modemie SpeedTouch™.
Strona Configure umo liwia okre lenie poziomu zabezpiecze modemu
SpeedTouch™:

Wybra jeden z nast puj cych poziomów bezpiecze stwa:
Block All: ochrona sieci przed wszelkimi próbami dost pu (tj. poł czeniami
przychodz cymi z nieupowa nionych stacji). Próby poł cze przychodz cych z
zewn trz s blokowane, a poł czenia wychodz ce (do w złów upowa nionych)
s monitorowane. Jest to poziom gwarantuj cy ochron przed zło liwym ruchem.
Standard: ochrona sieci przed wszelkimi próbami dost pu (tj. poł czeniami
przychodz cymi z nieupowa nionych stacji). Poł czenia wychodz ce s
dozwolone. Jest to standardowy poziom zabezpiecze .
Disabled: wszelka kontrola ruchu przychodz cego i wychodz cego jest
wył czona. Nie oznacza to wył czenia funkcji firewalla modemu SpeedTouch™.
Ruch przychodz cy do dowolnego interfejsu i wychodz cy w kierunku innego jest
dozwolony, lecz dost p do usług realizowanych przez modem SpeedTouch™(np.
telnet, interfejs Web...) jest mo liwy tylko dla klientów od strony sieci LAN, co
oznacza pewien poziom zabezpieczenia samego modemu SpeedTouch™.
High: ten poziom zabezpiecze oznacza zablokowanie wszystkich poł cze za
wyj tkiem popularnych aplikacji (DNS, HTTP, HTTPS, FTP, TELNET, IMAP,
POP) oraz zablokowanie wszystkich innych przychodz cych poł cze .
Współdzielenie gier i aplikacji nie jest dozwolone.
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4.5.11 Wykrywanie prób włama
Wykrywanie prób
włama

Modem SpeedTouch™ jest zabezpieczony przed próbami włama . Na stronie
Intrusion Detection wykazywane s wszystkie typy włama przed którymi s Pa stwo
zabezpieczeni.
W tabeli Protected Intrusions pokazano liczniki prób włama okre laj ce ile razy
modem SpeedTouch™ udaremnił prób wej cia do sieci prywatnej. Liczniki s
utrzymywane od momentu resetu statystyk.
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4.5.12 Dynamiczny DNS
Dynamiczny DNS

Usługa dynamicznego DNS umo liwia przydzielenie dynamicznego adresu stacji
widzialnego w systemie DNS (np. john.dyndns.org). Poł czenia szerokopasmowe
mog korzysta z systemu DNS nawet wówczas, gdy adres IP jest przydzielany
dynamicznie.
Natychmiast po przydzieleniu nowego adresu IP serwer dynamicznego DNS
uaktualnia swoje wpisy nowym adresem, utrzymuj c tym samym aktualno wykazu
domen.

Strona Overview

Po klikni ciu odno nika Overview wy wietlany jest przegl d klientów dynamicznego
DNS zawieraj cy nazwy, stacje, interfejsy oraz adresy IP.

Strona Configure

Strona Configure umo liwia zwi zanie nazwy stacji dynamicznego DNS z
poł czeniem szerokopasmowym:
1

Utworzy konto z jednym z serwerów dynamicznego DNS, np:
www.dyndns.org
www.no-ip.org
www.dtdns.com
GnuDIP (dla systemu Linux)

2

Klikn

3

Wybra Enabled.

Configure na stronie Dynamic DNS.

4

W razie potrzeby klikn poł czenie szerokopasmowe (z listy Interface) które ma
zosta zwi zane z serwerem dynamicznego DNS.

5

Wpisa nazw u ytkownika oraz hasło dla konta usługi dynamicznego DNS w
odpowiednich polach (tj. Username oraz Password).

6

W li cie Service wybra usług dynamicznego DNS.

7

W li cie Host wskaza nazw stacji która ma zaistnie w systemie DNS, b d c
zwi zan z interfejsem (np. myspeedtouch.dyndns.org).

8

Klikn

przycisk Apply.
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4.5.13 Zarz dzanie u ytkownikami
Strona Overview

Strona Overview umo liwia wy wietlenie aktualnie skonfigurowanych u ytkowników
oraz ich uprawnie .
Klikn

Strona Configure

nazw u ytkownika w celu edycji jego konta.

Strona Configure umo liwia:
Dodanie nowego konta u ytkownika (klikn
Usuni cie konta u ytkownika (klikn
Edycj konta u ytkownika (klikn

82

Add).

Delete).

Edit).
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4.5.14 Edycja konta u ytkownika
Wej cie na stron Edit
User

Edycja konta u ytkownika

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Toolbox klikn

User Management.

2

Klikn nazw u ytkownika którego dane maj zosta zmienione (w polu Local
User Data).

Strona Edit User umo liwia:
Zerowanie hasła wybranego u ytkownika (przycisk Reset Password).
Wyzerowane hasło jest równe identyfikatorowi u ytkownika, tj. hasło u ytkownika
John b dzie równe “John”.
Zmian poziomu uprawnie nadanych u ytkownikowi.
Nie mo na zmieni poziomu uprawnie konta na którym jest si
zalogowanym.
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4.5.15 Zmiana domy lnego u ytkownika
Zmiana domy lnego
u ytkownika

Strona Change Default User umo liwia zmian domy lnego u ytkownika.
U ytkownicy wchodz cy na strony Web modemu SpeedTouch™ s automatycznie
logowani na to konto.

Aby umo liwi u ytkownikom automatyczne zalogowanie si na to konto, hasło
domy lnego u ytkownika musi by puste.
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4.5.16 Dodawanie u ytkownika
Dodawanie u ytkowników

Strona Add User umo liwia dodanie nowego u ytkownika:

W sekcji User Definition mo na skonfigurowa :
Nazw nowego u ytkownika
Hasło nowego u ytkownika jest zawsze równe jego nazwie; np. je eli
nazw u ytkownika jest “John Doe”, hasło b dzie równe “John Doe”. Po
zresetowaniu konta u ytkownika hasło b dzie równie równe
identyfikatorowi u ytkownika.
Przywileje administracyjne nowego u ytkownika
U ytkownik mo e dodawa jedynie u ytkowników z uprawnieniami
administracyjnymi w szymi lub równymi własnym uprawnieniom.
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4.6 Menu Home Network
Menu Home Network

Menu Home Network składa si z nast puj cych opcji:
Devices
Opcja umo liwia przegl danie/konfiguracj urz dze wykrytych w sieci lokalnej.
Interfaces
Opcja umo liwia przegl danie/konfiguracj
SpeedTouch™.

Strona Home Network

Przegl danie informacji
klienta

interfejsów dost pnych w modemie

Strona Home Network umo liwia przegl d sieci domowej obsługiwanej przez modem
SpeedTouch™.

Po klikni ciu w klienta mo na:
przejrze ustawienia sieci klienta,
skonfigurowa sie klienta (klikaj c przycisk Configure).
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4.6.1 Urz dzenia
Strona Overview

Na stronie Overview pokazano urz dzenia aktualnie podł czone do sieci domowej
obsługiwanej przez modem SpeedTouch™. Po klikni ciu w nazw urz dzenia pojawiaj
si szczegółowe informacje konfiguracyjne.

Strona Configure

Strona Configure zawiera przegl d konfiguracji urz dze sieci domowej obsługiwanej
przez modem SpeedTouch™.
Mo na wykona nast puj ce czynno ci:
Wy wietli szczegółowe informacje o podł czonym urz dzeniu. Nale y klikn
nazw urz dzenia. Dalsze informacje znajduj si w podrozdziale “4.6.2
Konfiguracja urz dze ” na stronie 88”.
Zmieni urz dzenie, klikaj c przycisk Edit w li cie Detected Device(s).
Usun

urz dzenie, klikaj c przycisk Delete w li cie Detected Device(s).
Po podł czeniu urz dzenia do sieci obsługiwanej przez modem
SpeedTouch™ b dzie ono wy wietlane w li cie urz dze Detected
Device(s) do momentu r cznego usuni cia.
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4.6.2 Konfiguracja urz dze
Wej cie na stron
konfiguracji urz dze

Strona Overview

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Home Network klikn

Devices.

2

Klikn nazw urz dzenia którego konfiguracja ma zosta wy wietlona (w li cie
Detected Device(s)).

Na stronie Overview pokazano nast puj ce dane:
Sekcja Information zawiera:
Status urz dzenia, informuj cy czy urz dzenie jest podł czone do sieci
SpeedTouch™.
Typ urz dzenia
Interfejs do którego urz dzenie jest aktualnie podł czone.
Sekcja Addressing zawiera:
Adres fizyczny MAC urz dzenia
Informacj czy urz dzenie korzysta ze statycznego czy dynamicznego
adresu IP.
Aktualny adres IP urz dzenia.
Sekcja Connection Sharing:
W tej sekcji pokazano przegl d gier i usług zwi zanych z danym urz dzeniem. Po
klikni ciu w nazw gry lub usługi pojawia si aktualne odwzorowanie portów.
Szczegółowe informacje znajduj si w „4.5.4 Definicja gier i aplikacji” na stronie
70.

Strona Configure

Strona Configure umo liwia:
Zmian informacji o urz dzeniu.
Inicjalizacj gry lub usługi na danym urz dzeniu bezpo rednio z sieci Internet.
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4.6.3 Przydzielanie publicznego adresu IP
Wprowadzenie

Strona ta umo liwia przydzielenie publicznego adresu IP poł czenia z sieci Internet
bezpo rednio wskazanemu urz dzeniu w sieci lokalnej. Jest to celowe gdy:
Po dane jest unikni cie translacji adresu sieciowego (NAT) realizowanej przez
modem SpeedTouch™.
Na urz dzeniu pracuj usługi typu serwera aplikacji (np. serwer Web) i
urz dzenie to ma by dost pne z sieci Internet.
Inn metod udost pnienia usługi na zewn trz jest utworzenie wpisu w
tablicy odwzorowa portów – patrz opis w podrozdziale “4.5.2
Współdzielenie gier i aplikacji” na stronie 68.
Urz dzenie ma by traktowane jako unikalny punkt dost powy do sieci lokalnej
(DMZ).
Nie zaleca si stosowania tej funkcjonalno ci, poniewa powoduje ona utrat
zabezpiecze realizowanych przez modem SpeedTouch™.

Wchodzenie na stron
Assign Public IP

Przydzielanie adresu
publicznego urz dzeniu

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Home Network klikn

2

W li cie Pick a task ... klikn
a device.

Devices.
Assign the public IP address of a connection to

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Klikn

odno nik Edit zwi zany z poł czeniem do sieci Internet.

2

W li cie Device wybra urz dzenie któremu ma by nadany adres IP.

3

Klikn

4

Modem SpeedTouch™ zgłasza konieczno
zmianie konfiguracji – klikn Ok.

5

Zwolni adres IP przydzielony urz dzeniu i uzyska nowy adres IP.

przycisk Apply.
wykonania pewnych czynno ci po

Szczegóły znajduj si w podr czniku u ytkownika systemu
operacyjnego.
6

W razie potrzeby ponownie przydzieli aplikacje serwera do tego urz dzenia.
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4.6.4 Konfiguracja urz dze bezprzewodowych
Przechodzenie do strony
konfiguracji urz dze
bezprzewodowych

Strona Overview

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Home Network klikn

Devices.

2

Wybra urz dzenie bezprzewodowe które ma zosta skonfigurowane z listy
Detected Device(s).

Strona Overview zawiera nast puj ce informacje:
Zakładka Information umo liwia wgl d w nast puj ce informacje:
Pole Status: status urz dze podł czonych do sieci SpeedTouch™
Pole Type: typ urz dzenia
Pole Connected To: interfejs do którego jest podł czone urz dzenie
Pole Allowed on LAN: wskazuje czy klient sieci bezprzewodowej jest
uprawniony do ł czenia si z sieci bezprzewodow SpeedTouch™
Zakładka Addressing umo liwia wgl d w nast puj ce informacje:
Pole Physical Address: adres MAC urz dzenia
Pole IP Address Assignment: okre la czy urz dzenie korzysta z adresu
statycznego czy dynamicznego
Pole IP Address: aktualny adres IP urz dzenia
Pole Always Use The Same Address: okre la czy klient sieci
bezprzewodowej korzysta ze stałej czy dynamicznej dzier awy DHCP
Pole DHCP Lease Time: okre la czas przez który klient sieci
bezprzewodowej mo e korzysta z aktualnego adresu IP.
Zakładka Connection Sharing:
Daje wgl d w aplikacje (gry/usługi) aktualnie przydzielone do tego urz dzenia.
Klikn nazw gry/usługi w celu wy wietlenia odwzorowania portów.
Szczegółowe informacje znajduj si w podrozdziale “4.5.4 Definiowanie gier i
aplikacji” na stronie 70.

Konfiguracja

Strona Configure umo liwia:
Zmian informacji o urz dzeniu.
Przydzielenie statycznej dzier awy DHCP dla danego urz dzenia (wybór opcji
Always Use The Same Address).
Uruchomienie gry/usługi na urz dzeniu z sieci Internet.
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4.6.5 Konfiguracja punktu dost powego
Przechodzenie do strony
konfiguracji punktu
dost powego

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
3

Klikn

Home Network z menu w lewej cz

ci okna.

4

Klikn nazw punktu dost powego który ma zosta skonfigurowany (z listy
Wireless).
Nazwy punktów dost powych s podawane w nast puj cym formacie:
„WLAN: „ + nazwa sieci, np. „WLAN: SpeedTouch123456”.

Strona Overview
Strona Details
Strona Configure

Strona Overview zawiera krótki przegl d aktualnej konfiguracji.
Strona Details zawiera bardziej szczegółowy opis aktualnej konfiguracji.
Strona Configure zawiera nast puj ce pola:
Interface Enabled:
Umo liwia wł czenie/wył czenie interfejsu bezprzewodowego.
Physical Address:
Wy wietla identyfikator BSSID (Base Service Set Identifier) wybranego punktu
dost powego.
Network Name (SSID):
Umo liwia zmian nazwy sieci (SSID) sieci WLAN.
Interface Type:
Umo liwia wybór trybu pracy interfejsu bezprzewodowego:
802.11b
802.11b(tradycyjny)/g
802.11b/g
802.11g
Actual Speed:
Umo liwia wy wietlenie aktualnej przepływno ci interfejsu.
Channel Selection:
Umo liwia wybór okre lonego kanału lub automatyczny wybór optymalnego
kanału przez modem SpeedTouch™.
Allow multicast from Broadband Network:
Umo liwia odblokowywanie/blokowanie wiadomo ci multicastowych z sieci
Internet.
Strumienie wymagaj ce du ego pasma (np. strumienie danych wideo)
maj du y wpływ na wydajno całej sieci bezprzewodowej.
Strona Security zawiera nast puj ce pola:
Broadcast Network Name:
Domy lnie modem SpeedTouch™ rozgłasza swoj nazw sieciow , dzi ki czemu
klienci sieci mog w prosty sposób rozpozna sie bezprzewodow w li cie
dost pnych sieci. Po skonfigurowaniu swoich klientów sieci bezprzewodowej
zaleca si wył czy rozgłaszanie nazwy sieciowej (anuluj c zaznaczenie tej
opcji).
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Allow New Devices:
Umo liwia zmian
SpeedTouch™.

metody kontroli dost pu wykorzystywan

przez modem

Encryption:
Umo liwia wybór poziomu szyfrowania w sieci bezprzewodowej. Modem
SpeedTouch™ obsługuje nast puj ce metody szyfrowania:
WEP (Wired-Equivalent Privacy)
WPA-PSK (WPA – Preshared Key)
Domy lny klucz WEP i domy lny klucz WPA s wydrukowane na
etykiecie znajduj cej si na spodzie modemu SpeedTouch™.
Przed konfiguracj szyfrowania modemu SpeedTouch™ nale y upewni
si , czy planowana metoda szyfrowania jest wspierana przez klienta sieci
bezprzewodowej.

WEP

Algorytm WEP (Wired Equivalent Privacy) zabezpiecza sie bezprzewodow przed
niepo danym dost pem (podsłuchem).
Szyfrowanie WEP polega na tajnym kluczu obecnym (współdzielonym) w
oprogramowaniu klienta sieci bezprzewodowej (np. laptopie z kart bezprzewodow )
oraz w modemie SpeedTouch™. Stały klucz słu y do szyfrowania pakietów przed ich
wysłaniem drog bezprzewodow , np. podczas transmisji pomi dzy klientem sieci
bezprzewodowej a punktem dost powym.
Je eli klient sieci bezprzewodowej wspiera szyfrowanie WPA-PSK zaleca si
skorzystanie z tego poziomu zabezpieczenia, z uwagi na fakt pewnych
znanych niedoskonało ci szyfrowania WEP.
Aby uruchomi szyfrowanie WEP nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Wybra Use WPA-PSK Encryption

2

W li cie WEP Key Length wybra
dany poziom bezpiecze stwa danych (64lub 128-bitowy, alfanumeryczny lub heksadecymalny).

3

W polu Encryption Key wpisa klucz sieciowy. Je eli wybrano:
Klucz 64-bitowy, alfanumeryczny:
40-bitowy klucz sieciowy musi zawiera 5 znaków alfanumerycznych.
Klucz 64-bitowy, heksadecymalny:
40-bitowy klucz sieciowy musi zawiera 10 znaków heksadecymalnych.
Klucz 128-bitowy, alfanumeryczny:
104-bitowy klucz sieciowy musi zawiera 13 znaków alfanumerycznych.
Klucz 128-bitowy, heksadecymalny:
104-bitowy klucz sieciowy musi zawiera 26 znaków heksadecymalnych.
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Klikn

przycisk Apply w celu zastosowania zmian.

5

Skonfigurowa klientów sieci bezprzewodowej w identyczny sposób.
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WPA-PSK

Modem SpeedTouch™ wspiera algorytm WPA-PSK charakteryzuj cy si trzema
udoskonaleniami w stosunku do algorytmu WEP:
Uwierzytelnianie odbywa si metod 4-krotnego potwierdzenia sprawdzaj cego
czy klucze preshared s identyczne.
Silniejsze mechanizmy szyfrowania:
Protokół TKIP (Temporal Key Integrity Protocol): domy lny protokół
stosowany zamiast statycznego klucza WEP. Protokół ten korzysta z par
temporalnych kluczy uzyskanych z algorytmu PSK i 4-krotnie
potwierdzonych. Ka dy pakiet korzysta z innego klucza. TKIP zawiera
równie kontrol integralno ci wiadomo ci (MIC) oraz mechanizm zmiany
kluczy (ang. rekeying) odbywaj cy si w okresach kilku sekund.
Standard AES (Advanced Encryption Standard): jest to bardzo silne
szyfrowanie, mo e by wykorzystywane jedynie wówczas, gdy wszystkie
urz dzenia bezprzewodowe wspieraj AES.
Kontrol integralno ci wiadomo ci (MIC): jest to silna funkcja matematyczna
umo liwiaj ca obliczanie i porównywanie MIC przez nadajnik i odbiornik. Je eli
wynik porównania wyka e ró nic , oznacza to e w ła cuchu transmisyjnym
pojawiła si trzecia (niepo dana) strona.
Aby uruchomi WPA-PSK nale y:
1

Wybra opcj WPA-PSK Encryption.

2

W polu WPA-PSK Encryption Key wpisa fraz hasła (tzw. Preshared Key).
Fraza hasła musi zawiera 8 .. 63 znaki ASCII lub 64 znaki heksadecymalne.

3

W li cie Encryption wybra

dan metod szyfrowania (TKIP lub AES).

Szyfrowanie AES nie jest powszechnie implementowane, lecz jest
zaimplementowane w urz dzeniach SpeedTouch™ poniewa jest to
przyszły standard bezpiecze stwa.

Kontrola dost pu w
modemie SpeedTouch™

4

Opcjonalnie okre li okres zmiany kluczy.

5

Klikn

6

Skonfigurowa w identyczny sposób klientów sieci bezprzewodowej.

przycisk Apply w celu zastosowania zmian.

Istniej nast puj ce tryby kontroli dost pu:
„New stations are allowed (automatically)”
Wszystkie nowe
SpeedTouch™,

stacje

mog

poł czy

si

z

sieci

WLAN

modemu

„New stations are allowed (via registration)”
Dost p do sieci maj jedynie te stacje, które znajduj si na li cie ACL. Nowe
stacje musz przej procedur rejestracji.
Szczegółowe informacje znajduj si w paragrafie “Rejestrowanie nowych
klientów sieci bezprzewodowej” na stronie 93.
„No new stations allowed”
Dost p do sieci maj tylko stacje zapisane w li cie ACL.

Rejestrowanie nowych
klientów sieci
bezprzewodowej

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Z menu Home Network wybra Devices.

2

Z listy Pick a task... wybra Search for wireless devices

3

Modem SpeedTouch™ wyszuka wszystkie stacje bezprzewodowe korzystaj ce z
klucza szyfrowania identycznego jak zdefiniowany w urz dzeniu.
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Nast pi przej cie do strony Home Network. Nowe stacje b d pokazane obok
nazwy WLAN modemu SpeedTouch™.
Aby przejrze konfiguracj urz dze nale y klikn nazw nowej stacji.
Szczegółowe informacje znajduj si w punkcie „6 W razie potrzeby
ponownie przydzieli aplikacje serwera do tego urz dzenia” na stronie
89.

4.6.6 Konfiguracja WDS
Co to jest WDS ?

Bezprzewodowy system dystrybucji WDS (Wireless Distribution System) umo liwia
rozszerzenie zasi gu sieci bezprzewodowej przez wprowadzenie jednego lub kilku
urz dze WDS do sieci.
Ł cza WDS mo na tworzy tylko z urz dzeniami wspieraj cymi WDS.

Przechodzenie do strony
konfiguracji WDS

Aby przej do stron WDS modemu SpeedTouch™ nale y wykona nast puj ce
czynno ci:
1

Klikn

Home Network z menu w lewej cz

ci okna.

2

Klikn nazw punktu dost powego w którym ma zosta skonfigurowany system
WDS (z listy Wireless).
Nazwy punktów dost powych s podawane w nast puj cym formacie:
„WLAN: „ + nazwa sieci, np. „WLAN: SpeedTouch123456”.

Konfiguracja modemu
SpeedTouch™

3

Klikn

4

Z listy Pick a task... wybra Configure WDS.

Configure.

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Z listy Pick a task... wybra Scan for wireless accesspoints.

2

Modem SpeedTouch™ informuje e wszystkie stacje klientów utrac poł czenie
na kilka sekund. Klikn OK.

3

Modem SpeedTouch™ wy wietla wynik wyszukiwania w tabeli Accessible
Access Points.

4

Wybra punkt dost powy z którym ma zosta zestawione poł czenie WDS.

5

Klikn

6

Skonfigurowa punkt dost powy podaj c:

przycisk Apply.

Identyczny klucz WEP (je eli wykorzystywane jest szyfrowanie WEP)
Ten sam ustalony kanał.
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4.6.7 Interfejsy
Wprowadzenie

Strona ta umo liwia wy wietlenie przegl du interfejsów wykorzystywanych w
modemie SpeedTouch™. Je eli konieczne jest uzyskanie bardziej szczegółowych
informacji o okre lonym interfejsie, nale y klikn nazw tego interfejsu.
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4.6.8 Konfiguracja interfejsu
Wprowadzenie

Strona Configure

Strona Overview zawiera przegl d aktualnej konfiguracji interfejsów.

Strona Configure umo liwia:
Zmian konfiguracji adresów IP modemu SpeedTouch™.
Zmian konfiguracji puli adresowej DHCP.
Przed zmian puli adresowej DHCP nale y upewni si , e co najmniej
jeden adres IP modemu SpeedTouch™ le y w tej samej podsieci co
adresy z puli DHCP.

Przydzielanie nowego
adresu modemowi
SpeedTouch™

96

W sekcji IP Addresses:
1

W lewym polu tekstowym wpisa nowy wybrany adres IP (np. 192.168.1.1).

2

Wpisa mask podsieci w prawym polu tekstowym (np. 255.255.255.0).

3

Klikn

4

Urz dzenia sieciowe których maska podsieci pokrywa si z mask modemu
SpeedTouch™ mog współpracowa z modemem z wykorzystaniem nadanego
adresu.

Add.
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4.6.9 Pula adresów DHCP
Pula adresów DHCP
Przechodzenie do strony
DHCP Pool

Strona ta umo liwia utworzenie/zmian puli adresów DHCP.
Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

W menu Home Network klikn

Interfaces.

2

Klikn w nazw interfejsu dla którego ma zosta skonfigurowana pula adresów
DHCP.

3

Klikn

4

W sekcji DHCP Pools klikn

Configure.

:

Add: je eli ma zosta dodana nowa pula DHCP
Edit: je eli ma zosta zmodyfikowana istniej ca pula DHCP
Delete: je eli ma zosta usuni ta istniej ca pula DHCP
To ł cze b dzie wy wietlane tylko je eli istnieje wi cej ni jedna pula
DHCP.
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Strona DHCP Pool

Mo na konfigurowa nast puj ce parametry:
Interface:
Interfejs modemu SpeedTouch™ z którym jest skojarzona konfigurowana pula
DHCP.
Start Address:
Adres pocz tkowy IP puli adresów DHCP serwera.
End Address:
Adres ko cowy IP puli adresów DHCP serwera.
Zarówno pocz tkowy jak i ko cowy adres IP okre laj pewien zakres
adresów IP. Adresy przydzielane klientom DHCP przez serwer DHCP
wbudowany w modem pochodz z tego adresu.
Subnet Mask:
Maska podsieci puli adresowej serwera DHCP.
Server:
Adres IP modemu SpeedTouch™ słu

cy jako adres serwera DHCP.

Gateway:
Adres IP przydzielany klientom DHCP jako adres bramy domy lnej.
Primary DNS:
Adres IP podstawowego serwera DNS.
Secondary DNS:
Adres IP drugorz dnego serwera DNS.
Primary WINS:
Adres IP podstawowego serwera WINS.
Secondary WINS::
Adres IP drugorz dnego serwera WINS.
Lease Time:
Czas dzier awy adresu (tj. czas przez który klient DHCP mo e korzysta
przydzielonego adresu IP).

z

Je eli zaznaczono opcj Always give same address to DHCP clients,
czas dzier awy adresu b dzie automatycznie konfigurowany do warto ci
Infinite.
Always give same address to DHCP clients:
Zaznaczy t
adres IP.

98

opcj

je eli klientom DHCP ma by nadawany zawsze ten sam
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5 Uaktualnianie oprogramowania
Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale przedstawiono procedur uaktualniania oprogramowania
systemowego modemu SpeedTouch™.

Uaktualnianie
oprogramowania
systemowego (wszystkie
systemy operacyjne)

Aby sprawdzi dost pno

Pakiety oprogramowania
systemowego a
bezpiecze stwo

Wszystkie pakiety oprogramowania systemowego SpeedTouch™ s podpisywane
cyfrowo i szyfrowane. Pakiety z uszkodzon lub zmienion zawarto ci nie b d
przyj te przez modem SpeedTouch™.

nowych wersji oprogramowania systemowego nale y:

Wybra opcj Znajd uaktualnienia SpeedTouch dost pny z menu CD.
Odwiedzi strony wsparcia modemu SpeedTouch™:
http://www.speedtouch.com/upgrade

W ten sposób sam modem SpeedTouch™ ani ci gło

Uaktualnienia
oprogramowania
systemowego

jego pracy nie s zagro one.

W zale no ci od systemu operacyjnego pracuj cego na Pa stwa komputerze mo na
przeprowadza uaktualnienia oprogramowania systemowego przez:
Asystent uaktualnie modemu SpeedTouch™ (systemy Microsoft Windows).
Patrz podrozdział 5.1 „Asystent uaktualnie na płycie CD” na stronie 100.

Czynno ci
przygotowawcze

Przed rozpocz ciem uaktualniania oprogramowania systemowego modemu
SpeedTouch™ nale y zawsze:
Poinformowa wszystkich u ytkowników usług wiadczonych przez modem
SpeedTouch™ o krótkotrwałej przerwie w usługach.
Upewni si , e na dysku lokalnym (lub na innym dost pnym medium) s
zapisane pliki z nowym oprogramowaniem systemowym.
Nie mo na uaktualnia oprogramowania SpeedTouch™ poprzez ł cze
bezprzewodowe.
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5.1 Asystent uaktualnie na płycie CD
Instrukcja

Procedura opisana w niniejszym podrozdziale jest wa na tylko w przypadku gdy:
Pa stwa komputer pracuje pod kontrol systemu operacyjnego MS Windows
Komputer oraz modem SpeedTouch™ s prawidłowo poł czone ze sob poprzez
ł cza Ethernet
Nie mo na uaktualnia oprogramowania SpeedTouch™ poprzez ł cze
bezprzewodowe.
Podczas procedury uaktualnienia oprogramowania systemowego wszystkie
ustawienia konfiguracyjne s zabezpieczane przez asystenta, a nast pnie odtwarzane
po załadowaniu nowego oprogramowania.

Uruchamianie Asystenta
Aktualizacji

Aby uruchomi Asystent uaktualnie modemu SpeedTouch™ nale y wykona
nast puj ce czynno ci:
1

Wło y płyt CD do nap du CD-ROM komputera PC. Przegl darka płyty CD
uruchomi si automatycznie.
Je eli przegl darka płyty nie uruchomi si automatycznie:
W systemie MS Windows:
Klikn opcj Run z menu Start i wprowadzi nast puj ce polecenie:
D:\setup.exe gdzie “D” oznacza liter symbolizuj c nap d CD-ROM.

100

2

W menu CD SpeedTouch™ klikn

U ytkowanie modemu SpeedTouch

3

Klikn Uaktualnij modem SpeedTouch co spowoduje uruchomienie Asystenta
uaktualnie modemu SpeedTouch™.

4

Dalszy opis znajduje si na stronie 101 „Procedura uaktualniania”.
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Procedura uaktualniania

1

2

Pojawia si okno powitalne Asystenta uaktualnienia oprogramowania, klikn
Dalej.

Pojawia si okno akceptacji warunków licencyjnych oprogramowania:
Aby kontynuowa nale y zaakceptowa warunki licencyjne klikaj c przycisk Tak.
Je eli zaakceptowali ju Pa stwo warunki licencyjne podczas
poprzedniego uaktualnienia oprogramowania, okno to nie pojawi si
ponownie.

3

Asystent b dzie kontynuował wyszukiwanie modemu SpeedTouch™ w sieci. Stan
zaawansowania wyszukiwania jest prezentowany w dedykowanym oknie.

4

Asystent wy wietla urz dzenia SpeedTouch™ znalezione w sieci lokalnej.
Pojawiaj si one w oknie jak poni ej:

Je eli w sieci pracuje wi ksza liczba urz dze , zostanie wy wietlona cała lista. W
takim przypadku nale y wybra wła ciwy modem SpeedTouch™ a nast pnie
klikn Dalej.
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Je eli Asystent nie znalazł adnego modemu SpeedTouch™ w sieci,
pojawia si okno z informacj o bł dzie. W takim przypadku nale y
post powa według procedury przedstawionej w rozdziale “6.1.3
Usuwanie problemów z uaktualnianiem” na stronie 107.
Nie mo na uaktualnia oprogramowania SpeedTouch™ poprzez ł cze
bezprzewodowe.
5
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Wpisa nazw u ytkownika i hasło do modemu SpeedTouch™.
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6

W oknie jak poni ej przedstawiona jest aktualna wersja oprogramowania firmware
aktywna w modemie SpeedTouch™, oraz wszystkie wersje firmware dost pne na
płycie CD-ROM.

Szczegółowe informacje o danej wersji oprogramowania s dost pne po
klikni ciu przycisku Szczegóły oprogramowania.
Wybra odpowiedni wersj oprogramowania systemowego i klikn
Dalej.

przycisk

Je eli dostawca usług zał czył oddzielny dysk z dedykowanym
uaktualnieniem oprogramowania systemowego, nale y klikn opcj
Z dysku... w celu przej cia do katalogu w którym znajduje si
odpowiedni plik.

Downgrade
oprogramowania
systemowego

7

W dedykowanym oknie przedstawiono syntez informacji o wybranych wersjach
oprogramowania. Klikn przycisk Dalej.

8

Stan zaawansowania procesu uaktualniania jest prezentowany w dedykowanym
oknie.

9

Klikn

przycisk Zako cz w celu zamkni cia Asystenta.

Procedura przedstawiona powy ej mo e równie słu y do tzw. downgrade
(wycofywania si do poprzedniej wersji oprogramowania systemowego).
Nie jest to operacja zalecana. Nale y mie na uwadze, e w ten sposób traci si
funkcjonalno ci wprowadzane przez nowsze wersje, mo e nast pi utrata hasła
systemowego oraz poł cze i innych ustawie konfiguracyjnych.
W przypadku tzw. downgrade oprogramowania systemowego (tj. powrotu do
jednej z poprzednich wersji oprogramowania) przed dalszymi działaniami
konieczne jest potwierdzenie decyzji.
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6 Usuwanie problemów
Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale przedstawiono sugerowane rozwi zania problemów które
mog si pojawi podczas instalacji i konfiguracji modemu SpeedTouch™.
Je eli sugestie nie spowoduj rozwi zania problemu, nale y skorzysta z informacji
zawartych na stronie http://www.speedtouch.com/support lub skontaktowa si z
dostawc usług.
Wskazówki dotycz ce usuwania problemów z poł czeniem z sieci Internet znajduj
si w Podr czniku Instalacji i Konfiguracji.

104

speedtouch

TM
E-DOC-CTC-20050429-0103 v2.0

Rozdział 6
Usuwanie problemów

6.1 Ogólne usuwanie problemów modemu SpeedTouch™
Modem SpeedTouch™
nie działa

Je eli adna z diod LED nie działa, nale y upewni si czy:
Modem SpeedTouch™ jest podł czony do zasilania.
Modem SpeedTouch™ jest podł czony do odpowiedniego zasilacza (tj. 15 V AC).
Wymagania zasilania modemu SpeedTouch™ s zapisane na etykiecie
znajduj cej si na spodzie urz dzenia.
Wł czono zasilanie modemu SpeedTouch™(przyciskiem na płycie czołowej
urz dzenia).

Niedost pno modemu
SpeedTouch™

W przypadku niedost pno ci modemu SpeedTouch™ (z powodu niewła ciwej
konfiguracji) nale y rozwa y przeprowadzenie tzw. resetu sprz towego, który
doprowadzi system do konfiguracji fabrycznej. Informacje dotycz ce sposobu
przeprowadzenia takiego resetu znajduj si w podrozdziale 6.3 „Przywracanie
konfiguracji fabrycznej” na stronie 110.
Nale y zauwa y , e wyzerowanie modemu SpeedTouch™ do ustawie
fabrycznych spowoduje usuni cie wszelkich zmian wprowadzonych podczas
jego u ytkowania.

Niska wydajno pracy
modemu SpeedTouch™

Nale y upewni si , e modem SpeedTouch™ został zainstalowany i skonfigurowany
w sposób zgodny z Podr cznikiem Instalacji i Konfiguracji oraz zgodnie ze
wskazówkami udzielonymi przez dostawc usług.
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6.1.1 Usuwanie problemów zwi zanych z sieci Ethernet
Diody LED LAN nie
wiec si

Nale y upewni si

e:

Przewód LAN jest prawidłowo wło ony w gniazdo 10/100 Base-T.
Do poł czenia Ethernet zastosowano odpowiedni przewód (tj. UTP CAT 5
obustronnie zako czony zł czami Ethernet).
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6.1.2 Usuwanie problemów zwi zanych z sieci bezprzewodow
Brak mo liwo ci
poł czenia z klientami
sieci bezprzewodowej

Nale y sprawdzi :
Je eli wł czony jest mechanizm rejestracji, konieczne jest naci ni cie przycisku
Association, dzi ki czemu mo na zapisa klientów sieci bezprzewodowej w
rejestrze modemu SpeedTouch™. Mo na te zarejestrowa nowych klientów
przez strony Web modemu.
Upewni si , e lista ACL modemu SpeedTouch™ nie jest zablokowana. Mo na
sprawdzi to na stronach Web urz dzenia. Na stronie Wireless Access Points
settings opcja New stations are not allowed nie mo e by wł czona.

Brak poł czenia z sieci
bezprzewodow

Nale y upewni si

e:

Zarówno karta bezprzewodowa jak i modem SpeedTouch™ mog ł czy si
przez kanały dozwolone zgodnie z lokalnymi uregulowaniami prawnymi.
Klient sieci WLAN jest skonfigurowany do prawidłowego poł czenia z sieci
bezprzewodow (SSID, konfiguracja zabezpiecze ).
Sprawdzi moc sygnału (wskazywan przez oprogramowanie karty sieci
bezprzewodowej). Je eli sygnał jest zbyt słaby, przemie ci modem
SpeedTouch™ lub skierowa w inn stron anten urz dzenia.
Klient sieci bezprzewodowej jest wł czony (wiadomo
wł czona”).

Słaba jako poł czenia
bezprzewodowego

w rodzaju „Sie radiowa

Nale y sprawdzi :
Konfiguracj kanału radiowego: wybra konfiguracj automatyczn lub dobra
r cznie taki kanał radiowy, w którym nie wyst puj zakłócenia.
Zarówno karta bezprzewodowa jak i modem SpeedTouch™ mog ł czy si
przez kanały dozwolone zgodnie z lokalnymi uregulowaniami prawnymi.
Lokalizacj modemu SpeedTouch™ w budynku.
Sprawdzi moc sygnału (wskazywan przez oprogramowanie karty sieci
bezprzewodowej). Je eli sygnał jest zbyt słaby, przemie ci modem
SpeedTouch™ lub skierowa w inn stron anten urz dzenia.
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6.1.3 Usuwanie problemów powstałych podczas uaktualniania
Wprowadzenie

Uaktualnianie z płyty CD

Podczas uaktualniania oprogramowania modemu SpeedTouch™ za pomoc
Asystenta uaktualnie z płyty CD mo na napotka nast puj ce problemy:
Je eli w kroku 4 asystenta uaktualnie (patrz „Procedura uaktualniania” na stronie
101) nie zostanie znaleziony w sieci aden modem SpeedTouch™, pojawi si okno z
komunikatem o bł dzie, informuj ce o braku modemu SpeedTouch™.
W takim przypadku nale y sprawdzi czy:
Modem SpeedTouch™ jest wł czony i prawidłowo zainicjalizowany.
Komputer PC jest podł czony do modemu SpeedTouch™.
Komputer PC ma nadany wa ny adres IP. Aby sprawdzi to w systemie MS
Windows nale y:
1

W pasku zada systemu Windows klikn

2

Wybra opcj Run.

3

Wpisa cmd i klikn

4

Klikn

5

Wpisa ipconfig i nacisn

6

Sprawdzi
0.0.0.0.

Start.

Open.

OK. Pojawia si czarne okno z migaj cym kursorem.
Enter.

e komputer ma nadany wa ny adres IP, tj. adres ró ny od

Pomi dzy komputerem PC a modemem SpeedTouch™ nie znajduje si firewall
lub router.
Na komputerze PC nie pracuje oprogramowanie osobistego firewalla.
Aby powtórzy wyszukiwanie modemu SpeedTouch™ w sieci nale y klikn Back i
zrestartowa Asystenta. Po wyszukaniu modemu SpeedTouch™ mo na kontynuowa
działanie Asystenta.
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6.2 UPnP™ w systemach MS Windows XP
Modem SpeedTouch™
nie jest wykrywany przez
UPnP™ ani przez klienta
IDG

Nale y sprawdzi czy:
Do systemu MS Windows XP dodano komponenty UPnP™ oraz klienta IDG.
Komputer wspiera UPnP™ (je eli komputer pracuje pod kontrol systemu
operacyjnego ró nego od MS Windows XP lub MS Windows Millennium).
Komponent UPnP™ w modemie SpeedTouch™ jest aktywny (konfiguracja tego
komponentu odbywa si przez strony Web modemu SpeedTouch™, patrz “4.5.2
Współdzielenie gier i aplikacji” na stronie 68.

Dodawanie komponentu
UPnP™

Je eli Pa stwa komputer pracuje pod kontrol systemu operacyjnego Microsoft
Windows XP, zaleca si dodanie komponentu Universal Plug and Play (UPnP) do
systemu. W tym celu nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Klikn

(Settings>)Control Panel z menu Start.

2

Pojawia si okno dialogowe Control Panel. Klikn
Programs.

3

Pojawi si okno dialogowe Add or Remove Programs. Klikn
Windows Components.

4

Pojawi si Asystent Windows Components: Wybra pozycj Networking
Services w li cie Components i klikn przycisk Details.

5

Pojawi si okno dialogowe Networking Services: Zaznaczy kwadrat Universal
Plug and Play lub UPnP User Interface i klikn przycisk OK.

6

Klikn przycisk Next w celu rozpocz cia instalacji i post powa zgodnie z
instrukcjami podawanymi przez Asystenta Windows Components.

7

Po zako czeniu pracy Asystent poinformuje o pomy lnym zako czeniu instalacji.
Klikn przycisk Finish w celu zamkni cia Asystenta.
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Dodawanie komponentu
IDG

Je eli Pa stwa komputer pracuje pod kontrol systemu operacyjnego Microsoft
Windows XP, zaleca si dodanie komponentu Internet Gateway Devices (IDG) do
systemu (komponent kontroluje urz dzenia bramowe ł cz ce z sieci Internet, takie
jak modem SpeedTouch™). W tym celu nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Klikn

opcj Start z paska zada systemu Windows.

2

Wybra (Settings>) Control Panel > Add or Remove Programs.

3

Pojawi si okno dialogowe Add or Remove Programs. Klikn
Windows Components.

4

Pojawi si Asystent Windows Components:

Add/Remove

Wybra pozycj Networking Services w li cie Components i klikn
Details.

110

przycisk

5

Pojawi si okno dialogowe Networking Services: Zaznaczy kwadrat Internet
Gateway Device Discovery and Control Client i klikn przycisk OK.

6

Klikn przycisk Next w celu rozpocz cia instalacji i post powa zgodnie z
instrukcjami podawanymi przez Asystent Windows Components.

7

Po zako czeniu pracy Asystent poinformuje o pomy lnym zako czeniu instalacji.
Klikn przycisk Finish w celu zamkni cia Asystenta.
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6.3 Przywracanie konfiguracji fabrycznej
Zerowanie modemu
SpeedTouch™

W niniejszym podrozdziale przedstawiono dwie procedury zerowania konfiguracji.
Nale y zauwa y , e wyzerowanie modemu SpeedTouch™ do ustawie
fabrycznych spowoduje usuni cie wszelkich zmian wprowadzonych podczas
jego u ytkowania.
Mo na wykona jedn z dwóch procedur:
Reset sprz towy
Reset programowy
Przywracanie konfiguracji fabrycznej powoduje usuni cie zdefiniowanych profilów.
Tak wi c po wyzerowaniu b dzie konieczna rekonfiguracja modemu SpeedTouch™.
Konieczne b dzie równie ponowne skojarzenie klientów sieci bezprzewodowej (patrz
opis „“2.2.2 Pierwsze podł czanie klientów bezprzewodowych” na stronie 24.

Procedura resetu
sprz towego

Procedura resetu
programowego

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Upewni si , e modem SpeedTouch™ jest podł czony do zasilania.

2

Nacisn rozgi tym spinaczem przycisk zerowania modemu SpeedTouch™
znajduj cy si na panelu tylnym. Przycisk ten jest wyró niony czerwonym
kółkiem. Przytrzyma przycisk do momentu wyga ni cia czerwonej diody LED
zasilania (tj. przez ok. 7 sekund).

3

Zwolni przycisk zerowania.

4

Modem SpeedTouch™ wykonuje procedur resetu.

Nale y wykona nast puj ce czynno ci:
1

Przej

do stron Web modemu SpeedTouch™.

2

W menu wybra SpeedTouch > Configuration.

3

Z listy Pick a task... wybra Reset my SpeedTouch to default settings.

4

Modem SpeedTouch™ wykonuje procedur restartu.

5

Modem SpeedTouch™ powraca do strony domowej, dost pnej pod warunkiem,
e adres IP komputera znajduje si w tej samej sieci co adres IP modemu
SpeedTouch™ (tj. 192.168.1.254).

speedtouch

TM

E-DOC-CTC-20050429-0103 v2.0

111

Rozdział 6
Usuwanie problemów

112

speedtouch

TM
E-DOC-CTC-20050429-0103 v2.0

