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1. Konfiguracja modemu SpeedTouch

1.1. Wymagania podstawowe
Us∏uga ADSL
Us∏uga Neostrada musi byç dost´pna w lokalizacji, w której jest instalowane
urzàdzenie.
• Us∏uga ADSL musi byç uaktywniona na Paƒstwa ∏àczu telefonicznym.
• Poniewa˝ us∏uga telefoniczna oraz us∏uga ADSL wspó∏dzielà p´tl´ abonenckà,
konieczna jest instalacja rozga∏´ziacza i mikrofiltrów rozproszonych
s∏u˝àcych do separacji sygna∏ów ADSL i sygna∏ów telefonicznych.
Instalacja rozga∏´ziacza i mikrofiltrów jest opisana w Instrukcji Instalacji,
do∏àczonej do Zestawu Instalacyjnego.
Napi´cia wyst´pujàce na publicznych liniach telefonicznych mogà
spowodowaç pora˝enie. Dozwolone jest samodzielne instalowanie jedynie
tych rozga∏´ziaczy/filtrów, które sà przeznaczone do samodzielnej instalacji.
Pozosta∏e rozga∏´ziacze/filtry mogà byç instalowane wy∏àcznie przez
wykwalifikowany personel serwisowy.
Pod∏àczanie ∏àcza DSL
Z∏àcze DSL modemu SpeedTouch jest oznaczone symbolem. ¸àcze nale˝y
pod∏àczaç do rozdzielacza lub gniazdka telefonicznego korzystajàc z przewodu
DSL, dostarczonego wraz z modemem SpeedTouch.
Pod∏àczanie zasilania
Gniazdo zasilania modemu SpeedTouch jest oznaczone symbolem.
W∏o˝yç z∏àcze wspó∏osiowe typu jack do gniazda zasilania modemu
SpeedTouch.
W∏àczenie zasilania modemu SpeedTouch
Modem SpeedTouch automatycznie rozpoczyna prac´ po w∏àczeniu zasilania.
Je˝eli tak si´ nie stanie, nacisnàç krótko wy∏àcznik zasilania znajdujàcy si´ na
p∏ycie czo∏owej.
Konfiguracja sieci lokalnej
Pod∏àczenie Paƒstwa komputera (komputerów) do urzàdzenia SpeedTouch
odbywa si´ poprzez po∏àczenie typu Ethernet (10Base-T lub 100BaseT).
Konfiguracja po∏àczenia Internet
Szczegó∏owe wskazówki dotyczàce przygotowania modemu SpeedTouch
do po∏àczenia z siecià Internet znajdujà si´ dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u.
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1.2. Konfiguracja lokalnego po∏àczenia Ethernet
Sieç lokalna
Minimalne wymagania niezb´dne do uzyskania po∏àczenia Ethernet to:
• komputer wyposa˝ony w kart´ sieciowà Ethernet (NIC – ang. Network
Interface Card),
• hub lub prze∏àcznik Ethernet (w razie potrzeby) oraz zestaw
niezb´dnych przewodów po∏àczeniowych.
Przewody Ethernet
W zestawie SpeedTouch znajduje si´ przewód (przewody) Ethernet typu
RJ45/RJ45, z po∏àczeniami bezpoÊrednimi (bez tzw. crossów), zwany dalej
przewodem Ethernet.
Poniewa˝ wszystkie warianty modemu SpeedTouch posiadajà funkcj´
autodetekcji typu portu Ethernet (10/100Base-T, MDI/MDI-X), do
pod∏àczenia urzàdzenia do komputera mo˝na skorzystaç z dowolnego
przewodu LAN (w pe∏ni okablowanego).
Standardowa procedura ∏àczenia przewodów
Po∏àczyç port Ethernet komputera z jednym z czterech portów Ethernet
modemu SpeedTouch. Je˝eli kilka komputerów ma zostaç pod∏àczonych
do modemu SpeedTouch wyposa˝onego w jeden port Ethernet,
wówczas niezb´dne jest zastosowanie dodatkowego huba
(zewn´trznego) lub prze∏àcznika Ethernet. Je˝eli posiadajà Paƒstwo
wersj´ modemu SpeedTouch wyposa˝onà w 4 porty Ethernet, mogà
Paƒstwo utworzyç lokalnà sieç Ethernet bez koniecznoÊci stosowania
innych urzàdzeƒ zewn´trznych.
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Sprawdzenie ∏àcza Ethernet
Diody LED modemu SpeedTouch umo˝liwiajà kontrol´ stanu ∏àcza
Ethernet.

1.3. Rozpocz´cie konfiguracji
Po∏àczenie z siecià Internet
Istniejà pewne czynnoÊci konfiguracyjne, niezb´dne do przygotowania
modemu SpeedTouch do po∏àczenia z siecià Internet.
Dane, które muszà byç uzyskane od TP
Do po∏àczenia si´ z siecià Internet niezb´dne jest posiadanie konta
U˝ytkownika i has∏a. Parametry te sà przyznawane podczas procesu
rejestracji.
Proces rejestracji rozpoczyna si´ od zestawienia po∏àczenia do sieci
Internet przy wykorzystaniu konta i has∏a:
• Konto: rejestracja@neostrada.pl
• Has∏o: rejestracja
Kolejnà czynnoÊcià jest wywo∏anie strony serwisu rejestracyjnego
(www.rejestracja.neostrada.pl) za pomocà przeglàdarki internetowej.
Nale˝y dalej post´powaç zgodnie z wyÊwietlanymi komunikatami:
– pobraç ID i PIN (gdy U˝ytkownik po raz pierwszy korzysta z Neostrady),
– zarejestrowaç si´ w strefie Neostrada (podajàc ID i PIN)
Na zakoƒczenie procesu rejestracji, U˝ytkownikowi zostajà przyznane:
• konto logowania (w postaci XYuo12pr@neostrada.pl),
• has∏o
oraz konto poczty elektronicznej.
Informacje te nale˝y bezwzgl´dnie zapisaç lub wydrukowaç.
Konfiguracja modemu SpeedTouch
W zale˝noÊci od wykorzystywanego systemu operacyjnego konfiguracja
po∏àczenia z siecià Internet odbywa si´ automatycznie lub r´cznie.
Je˝eli na Paƒstwa komputerze pracuje system operacyjny:
• Microsoft Windows
Asystent konfiguracji SpeedTouch, znajdujàcy si´ na p∏ycie CD-ROM
do∏àczonej do Zestawu Instalacyjnego, automatycznie przeprowadzi
konfiguracj´ ustawieƒ samego modemu jak i komputera PC.
Po zakoƒczeniu pracy kreatora konfiguracja obu urzàdzeƒ b´dzie
umo˝liwia∏a prac´ w Sieci.
• Inne systemy operacyjne np. Mac OS, Unix, Linux
Kreator SpeedTouch Embedded Easy Setup dost´pny na stronach WWW
modemu SpeedTouch przeprowadzi automatycznà konfiguracj´ modemu
SpeedTouch.
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1.4. Konfiguracja modemu SpeedTouch za pomocà przeglàdarki WWW
Wspierane systemy operacyjne
Poniewa˝ modem SpeedTouch jest niezale˝ny od systemu operacyjnego,
konfiguracja przeprowadzana w sposób przedstawiony poni˝ej mo˝e byç
zrealizowana na dowolnym systemie komputerowym.
Uwaga! Poni˝sza procedura mo˝e byç równie˝ uruchomiona na
systemach pracujàcych pod kontrolà MS Windows.
TCP/IP
Prosimy upewniç si´, ˝e Paƒstwa system operacyjny posiada prawid∏owà
konfiguracj´ TCP/IP.
Nale˝y skonfigurowaç komputer ze statycznym prywatnym adresem
Net10, np. 10.0.0.1.
Uwaga! Nie nale˝y korzystaç z adresu IP 10.0.0.138, poniewa˝ jest to
domyÊlny adres IP modemu SpeedTouch.
Aby upewniç si´ co do prawid∏owoÊci po∏àczenia IP mo˝na
wykonaç operacj´ ping do modemu SpeedTouch.
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Procedura
Konfiguracja modemu przebiega w nast´pujàcy sposób:
1. Aby upewniç si´, ˝e modem SpeedTouch znajduje si´ w stanie
fabrycznych ustawieƒ domyÊlnych, nale˝y zresetowaç modem
SpeedTouch do konfiguracji domyÊlnej.
2. Otworzyç przeglàdark´ WWW i przejÊç do domyÊlnego adresu IP
modemu SpeedTouch (10.0.0.138).
3. Pojawia si´ systemowa strona informacyjna WWW modemu SpeedTouch.
Rozwinàç pozycj´ Advanced Topics i kliknàç przycisk Easy Setup.
Uwaga! Je˝eli modem SpeedTouch jest w stanie domyÊlnej
konfiguracji fabrycznej, kreator Easy Setup pojawi si´
automatycznie.
4. Pojawia si´ okno powitalne kreatora konfiguracji modemu
SpeedTouch:

Aby kontynuowaç – kliknàç przycisk Next.
5. Poni˝sze okno umo˝liwia wybór w∏aÊciwego profilu po∏àczenia
z siecià Internet:

W liÊcie Service kliknàç wybrany profil po∏àczenia.
Uwaga! Mo˝na dodawaç us∏ugi do listy Services przez ∏adowanie
szablonów.
6. Kolejne ekrany prowadzà U˝ytkownika przez etapy konfiguracji
modemu SpeedTouch i/lub komputera PC. Post´powaç zgodnie
z instrukcjami i wprowadzaç ˝àdane informacje, uzyskane
od dostawcy us∏ug (ISP).
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7. W ostatnim kroku pracy kreatora wszelkie zmiany konfiguracji
sà implementowane w modemie SpeedTouch:
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8. Okno kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch pojawia si´ ponownie,
informujàc o pomyÊlnie zakoƒczonym procesie konfiguracji:

Kliknàç przycisk Finish w celu zamkni´cia okna dialogowego.
9. Po skonfigurowaniu modemu SpeedTouch mogà byç jeszcze niezb´dne
pewne czynnoÊci konfiguracyjne dotyczàce systemu komputerowego.
Uwaga! Ka˝dy z profili us∏ugowych wymaga ustawienia komputera
do automatycznego pobierania adresu IP.
10. W celu sprawdzenia poprawnoÊci ukoƒczenia konfiguracji mo˝na
przejÊç (za pomocà przeglàdarki WWW) do modemu SpeedTouch
i sprawdziç jego aktualny stan.

2. Interfejs WWW modemu SpeedTouch

Wprowadzenie
Modem SpeedTouch posiada wbudowane funkcje konfiguracji lokalnej,
mo˝liwej dzi´ki interfejsowi WWW, wbudowanemu w modem SpeedTouch.
Jest to metoda oparta na protokole HTTP i koncepcji serwera/przeglàdarki
WWW, umo˝liwiajàca konfiguracj´ Paƒstwa modemu SpeedTouch z poziomu
przeglàdarki WWW i stron HTML z dowolnego komputera do∏àczonego do
portu Ethernet.
Wymagania systemowe
Przed rozpocz´ciem pracy ze stronami WWW modemu SpeedTouch nale˝y si´
upewniç, czy Paƒstwa przeglàdarka WWW jest skonfigurowana w taki sposób,
˝e ∏àczy si´ z modemem SpeedTouch bezpoÊrednio, tj. bez wykorzystywania
˝adnego serwera proxy.
W razie potrzeby nale˝y wy∏àczyç serwer proxy na czas pracy ze stronami
WWW modemu SpeedTouch.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce sposobu wy∏àczania mechanizmu proxy
w Paƒstwa przeglàdarce WWW, znajdujà si´ w Podr´czniku U˝ytkownika
przeglàdarki.
Korzystanie z interfejsu WWW modemu SpeedTouch
W wi´kszoÊci przypadków konfiguracja modemu SpeedTouch dokonana
za pomocà profilu/pliku jest wystarczajàca i nie zachodzi potrzeba dalszej
konfiguracji poprzez interfejs WWW. Dost´p z poziomu stron WWW jest
wymagany jedynie w takich przypadkach, w których konieczne sà pewne
zaawansowane czynnoÊci konfiguracyjne i uaktualnienie/upgrade lub
zabezpieczenie konfiguracji modemu SpeedTouch.
Dost´p do interfejsu WWW modemu SpeedTouch
W celu otwarcia stron WWW modemu SpeedTouch nale˝y wykonaç
nast´pujàce czynnoÊci:
1. uruchomiç przeglàdark´ WWW na komputerze PC;
2. skierowaç przeglàdark´ WWW na adres IP modemu SpeedTouch
(w wi´kszoÊci przypadków jest to 10.0.0.138);
3. je˝eli ustawione jest has∏o systemowe, pojawi si´ okno autoryzacyjne.
Wprowadziç nazw´ U˝ytkownika oraz has∏o systemowe w odpowiednie pola.
Dost´p do interfejsu WWW modemu SpeedTouch poprzez UPnP
Je˝eli Paƒstwa komputer posiada aktywny sk∏adnik UPnP istnieje mo˝liwoÊç
uruchomienia interfejsu WWW w nast´pujàcy sposób:
1. Dwukrotnie kliknàç My Network Places.
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2. Pojawi si´ nast´pujàce okno dialogowe:

Dwukrotnie kliknàç ikon´ SpeedTouch.
3. Je˝eli ustawione jest has∏o systemowe, pojawi si´ okno autoryzacyjne.
Wprowadziç nazw´ U˝ytkownika oraz has∏o systemowe
w odpowiednie pola.
Wynik powy˝szych czynnoÊci

Neostrada

Jako rezultat powy˝szych czynnoÊci pojawia si´ systemowa strona
informacyjna:

Od tej chwili modem SpeedTouch pracuje jako serwer WWW, wysy∏ajàc
strony/formularze HTML na Paƒstwa ˝àdanie. Mo˝na wype∏niaç
strony/formularze i wysy∏aç jest do modemu SpeedTouch, który
w odpowiedzi sprawdza zawartoÊç stron i wykonuje odpowiednie
czynnoÊci konfiguracyjne.

Menu tematyczne oraz odnoÊniki
Po lewej stronie ka˝dej ze stron WWW modemu SpeedTouch znajduje si´ menu
tematyczne. Menu to umo˝liwia przechodzenie, za pomocà systemu odnoÊników,
do wszystkich aspektów konfiguracji modemu SpeedTouch. Dla Paƒstwa
wygody wszystkie odnoÊniki sà podzielone na dwa menu tematyczne: Basic
(tematy podstawowe) oraz Advanced (tematy zaawansowane). OdnoÊniki
menu Basic prowadzà do stron WWW dotyczàcych podstawowych czynnoÊci
konfiguracyjno-utrzymaniowych modemu SpeedTouch; sà to strony
codziennego u˝ytku. OdnoÊniki menu Advanced prowadzà do stron WWW
umo˝liwiajàcych zaawansowane czynnoÊci konfiguracyjne modemu
SpeedTouch. Strony te s∏u˝à jedynie do pewnych specyficznych operacji.
Poni˝ej przedstawiono tabel´ zawierajàcà wszystkie odnoÊniki menu Basic:
OdnoÊniki menu BASIC
Klikni´ty odnoÊnik

Wynik

System Information

Przeglàdanie aktualnego profilu konfiguracyjnego.
Przeglàdanie aktualnego stanu ∏àcza ADSL.

Connections

Ustanawianie po∏àczeƒ dial-in.

System Log

Przeglàdanie aktywnoÊci modemu SpeedTouch
od momentu w∏àczenia zasilania.
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W poni˝szej tabeli zestawiono wszystkie odnoÊniki menu Advanced:
Menu Advanced
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Klikni´ty odnoÊnik

Wynik

Diagnostics

Diagnostyka modemu SpeedTouch.

Easy Setup

Konfigurowanie modemu SpeedTouch.

IP Addresses

Przeglàdanie/konfigurowanie interfejsów IP modemu
SpeedTouch.

IP Routing

Przeglàdanie/konfigurowanie funkcji routera modemu
SpeedTouch.

NAPT

Przeglàdanie/konfigurowanie statycznych pozycji tablicy NAPT.
Przeglàdanie/konfigurowanie pozycji typu multi-NAT.
Definiowanie domyÊlnego serwera lokalnego dla po∏àczeƒ
przychodzàcych (ang. inbound connectivity).
Konfigurowanie mechanizmu UPnP.

DHCP

Przeglàdanie/konfigurowanie serwera/klienta DHCP modemu
SpeedTouch.

DNS

Przeglàdanie/konfigurowanie serwera/klienta DNS modemu
SpeedTouch client.

System

Tworzenie kopii zapasowej i/lub ∏adowanie plików
konfiguracyjnych.
Odtwarzanie ustawieƒ domyÊlnych modemu SpeedTouch.

System Password

Konfigurowanie has∏a systemowego.

Templates

Przeglàdanie/∏adowanie szablonów.

Language

Konfigurowanie j´zyka stron WWW.

OdnoÊnik Help
OdnoÊnik Help umo˝liwia przeglàdanie stron pomocy bezpoÊredniej dotyczàcej
modemu SpeedTouch.
Bardziej szczegó∏owe informacje dotyczàce ka˝dego punktu menu tematycznego
znajdujà si´ pod odnoÊnikami pomocy kontekstowej, znajdujàcych si´ na
stronach WWW wszystkich tematów.

OdnoÊnik Save All
Ka˝dorazowo, po wykonaniu zmian konfiguracji, zaleca si´ zapisywanie
konfiguracji modemu SpeedTouch i odpowiednie zabezpieczenie jej.
W celu zabezpieczenia konfiguracji nale˝y kliknàç odnoÊnik Save All
w liÊcie odnoÊników tematycznych.
2.1. OdnoÊniki tematyczne menu Basic
OdnoÊnik System Information
Klikni´cie w ten odnoÊnik powoduje wyÊwietlenie strony informacji
systemowej (ang. System Information Page). Strona ta jest jednoczeÊnie
stronà domowà modemu SpeedTouch. Strona informacji systemowej jest
podzielona na cztery sekcje:
• Klikni´cie zak∏adki Diagnostics powoduje wyÊwietlenie wyników autotestu
systemowego, testu po∏àczenia LAN oraz testu synchronizacji DSL:

• Klikni´cie zak∏adki Service Info powoduje wyÊwietlenie aktualnego stanu
fizycznego ∏àcza ADSL:

OdnoÊnik DSL Statistics powoduje wyÊwietlenie nast´pujàcych informacji:
• Line Status: informacja o tym, czy ∏àcze DSL jest zsynchronizowane
(Enabled) czy nie (Initializing).
• Bandwidth Up/Down: maksymalne dost´pne pasmo ∏àcza DSL (zarówno
w kierunku dosy∏owym jak i zwrotnym).
• Uptime: czas trwania aktualnego stanu Enabled Line Status,
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• kBytes Tx/Rx: wolumen danych (w kB) wys∏anych (Tx) oraz odebranych (Rx)
od momentu zestawienia ∏àcza DSL.
• Klikni´cie zak∏adki Configuration powoduje wyÊwietlenie akt
obowiàzujàcego profilu konfiguracyjnego modemu SpeedTouch:

• Klikni´cie zak∏adki System powoduje wyÊwietlenie pewnych istotnych
informacji dotyczàcych modemu SpeedTouch:

W tabeli systemowej sà wyÊwietlane:
• nazwa produktu SpeedTouch,
• unikalny adres MAC (Medium Access Control) modemu SpeedTouch. Adres
MAC jest podstawà do identyfikacji modemu SpeedTouch,
• wersja oprogramowania modemu SpeedTouch,
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• nazwa p∏yty modemu SpeedTouch,
• numer seryjny modemu SpeedTouch,
• kod produktu modemu SpeedTouch.

OdnoÊnik Connections
Kliknàç ∏àcze w celu przejrzenia strony Connections. Strona ta umo˝liwia
ustanowienie po∏àczeƒ typu dial-in:

Szczegó∏owe informacje dotyczàce korzystania z tablicy po∏àczeƒ typu dial-in
znajdujà si´ w podrozdziale „Sesje internetowe przez serwer WWW modemu
SpeedTouch”.
OdnoÊnik System Log
Klikni´cie w ten odnoÊnik powoduje wyÊwietlenie strony dziennika
systemowego (System Log).
Strona ta umo˝liwia wyÊwietlenie operacji wykonanych przez modem
SpeedTouch od momentu w∏àczenia zasilania:
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2.2 OdnoÊniki tematyczne menu Advanced
OdnoÊnik Diagnostics
Klikni´cie w ten odnoÊnik powoduje wyÊwietlenie strony diagnostycznej.
Strona ta jest podzielona na trzy rozwijalne sekcje:
• Rozwinàç sekcj´ System w celu przejrzenia pewnych wa˝nych informacji
systemowych:
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• Rozwinàç sekcj´ Wan w celu przejrzenia aktualnego stanu ∏àcza DSL i sesji
po∏àczeniowej. Kliknàç symbol „+” znajdujàcy si´ obok wierszy DSL oraz
Connections:

Aby wykonaç test po∏àczenia IP nale˝y kliknàç symbol

.

• Rozwinàç sekcj´ Lan w celu przejrzenia konfiguracji sieci lokalnej:

OdnoÊnik Easy Setup
OdnoÊnik s∏u˝y do konfiguracji modemu SpeedTouch za pomocà kreatora
Easy Setup:
1. Kliknàç odnoÊniki Advanced > Easy Setup w celu uruchomienia kreatora
Easy Setup.
2. Pojawi si´ okno powitalne kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch:

3. Poni˝sze okno stanowi zaproszenie do wyboru odpowiedniego profilu
po∏àczenia z siecià Internet:
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Z listy Service wybraç ˝àdany profil po∏àczeniowy (klikajàc w niego).
Uwaga! Mo˝na dodawaç pozycje do listy Services przez ∏adowanie
szablonów.
4. Kolejne okna prowadzà przez etapy konfiguracji modemu SpeedTouch i/lub
komputera PC. Nale˝y post´powaç zgodnie ze wskazówkami i wprowadzaç
˝àdane informacje. Niezb´dne dane powinny byç udost´pnione przez
dostawc´ us∏ug.

Neostrada

5. W ostatnim kroku konfiguracji zmiany konfiguracyjne sà implementowane
w modemie SpeedTouch:

6. Kreator konfiguracji modemu SpeedTouch pojawia si´ ponownie informujàc
o pomyÊlnym zakoƒczeniu procesu konfiguracji:

Kliknàç Finish w celu zamkni´cia kreatora.
Wi´kszoÊç profili konfiguracyjnych uaktywni serwer DHCP modemu
SpeedTouch – w takim przypadku port Ethernet komputera PC jest domyÊlnie
konfigurowany jako klient DHCP. Oznacza to, ˝e w wi´kszoÊci przypadków nie
jest wymagana dodatkowa konfiguracja komputera PC, nawet je˝eli
zamierzajà Paƒstwo po∏àczyç wiele komputerów PC pracujàcych w sieci
lokalnej i u˝ywaç ich do pracy w sieci Internet poprzez modem SpeedTouch.
OdnoÊnik IP Addresses
Klikni´cie w ten odnoÊnik powoduje wyÊwietlenie strony konfiguracji
adresów IP. Strona ta umo˝liwia przeglàdanie, dodawanie i usuwanie
wybranych pozycji tablicy adresów IP interfejsów modemu SpeedTouch:

W celu konfiguracji adresu IP jednego z interfejsów modemu SpeedTouch
nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. kliknàç odnoÊnik New,
2. wybraç konfigurowany interfejs do którego ma zostaç zastosowany nowy
adres IP (interfejs Ethernet modemu SpeedTouch jest oznaczany symbolem
„eth0”),
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3. wpisaç adres IP oraz mask´ adresu w notacji prefiksowej IP
(np. 192.6.11.150/24) lub kliknàç Obtain an IP address automatically
w celu skonfigurowania mechanizmu dynamicznego przydzia∏u adresu IP,
4. opcjonalnie kliknàç odnoÊnik NAPT (je˝eli zachodzi koniecznoÊç
uruchomienia translacji adresów NAT),
5. kliknàç odnoÊnik Apply,
6. kliknàç odnoÊnik Save all w celu zapisania zmian w pami´ci nieulotnej
modemu.
OdnoÊnik IP Routing

Neostrada

Klikni´cie w ten odnoÊnik powoduje wyÊwietlenie strony z informacjami
o routingu IP. Strona ta umo˝liwia przeglàdanie, dodawanie i usuwanie
statycznych pozycji tablicy routingu IP dla funkcjonalnoÊci routera modemu
SpeedTouch:

Routing mo˝e byç u˝yteczny do podzia∏u sieci lokalnej na podsieci. W celu
dodania statycznej pozycji tablicy routingu IP nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:
1. kliknàç odnoÊnik New,
2. okreÊliç docelowy adres IP (podajàc mask´ nale˝y skorzystaç z notacji
prefiksowej), bram´, interfejs oraz metryk´,
Uwaga! W razie potrzeby mo˝na równie˝ wybraç etykiet´ dla routingu IP
z klasyfikacjà pakietów.

3. kliknàç odnoÊnik Apply w celu dodania pozycji do tablicy,
4. kliknàç odnoÊnik Save all w celu zapisania zmian konfiguracyjnych
w pami´ci nieulotnej modemu.
OdnoÊnik NAPT
Klikni´cie tego przycisku powoduje wyÊwietlenie strony adresów sieciowych
i translacji portów NAPT (Network Address and Port Translation). Strona ta
umo˝liwia wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
• Przeglàdanie, dodawanie/usuwanie wybranych statycznych pozycji tablicy
NAPT:

W celu dodania statycznej pozycji tablicy NAPT nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:
1. kliknàç odnoÊnik New,
2. okreÊliç adres zewn´trzny i wewn´trzny pozycji, a tak˝e protokó∏ i port,
do którego odnosi si´ pozycja tablicy.
Uwaga! Je˝eli pozycja tablicy NAPT jest stosowana w odniesieniu do
po∏àczenia z dynamicznie przydzielanym adresem IP, jako adres
zewn´trzny (ang. outside address) nale˝y podaç wartoÊç 0.0.0.0.
3. kliknàç odnoÊnik Apply w celu dodania pozycji do tablicy NAPT.
• Przeglàdanie, dodawanie/usuwanie pozycji Multinat:
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W celu dodania pozycji Multinat nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. kliknàç odnoÊnik New,
2. okreÊliç adres wewn´trzny i ustawiç ˝àdany zakres w nawiasach
(np. 10.0.0.[1-10]). OkreÊliç adres zewn´trzny i interfejs,
3. kliknàç odnoÊnik Apply.
• Definiowanie serwera domyÊlnego:

Po okreÊleniu domyÊlnego adresu serwera IP wszystkie po∏àczenia
przychodzàce, które nie posiadajà odwzorowania na skonfigurowane statyczne
pozycje tablicy NAPT b´dà kierowane do urzàdzenia o tym adresie IP.
Konfiguracja tego typu b´dzie odpowiednia dla wi´kszoÊci aplikacji typu
serwer i eliminuje koniecznoÊç stosowania statycznych tablic NAPT.
• Konfigurowanie mechanizmu UPnP:

Dost´pne sà trzy opcje konfiguracji mechanizmu UPnP:

Neostrada

1. Full (pe∏na konfiguracja)
Modem SpeedTouch posiada w∏àczony mechanizm UPnP, wszystkie stacje
lokalne mogà wykrywaç modem SpeedTouch poprzez ten mechanizm.
Ka˝da stacja lokalna mo˝e kreowaç odwzorowania portów na potrzeby
dowolnego urzàdzenia lokalnego.
2. Secure (konfiguracja bezpieczna)
Modem SpeedTouch posiada w∏àczony mechanizm UPnP, wszystkie stacje
lokalne mogà wykrywaç modem SpeedTouch poprzez ten mechanizm.
Ka˝da stacja lokalna mo˝e kreowaç odwzorowania portów na swoje
potrzeby, tj. stacja lokalna nie mo˝e kreowaç odwzorowaƒ portów na
potrzeby innych urzàdzeƒ lokalnych.
3. Off (mechanizm UPnP wy∏àczony)
Mechanizm UPnP modemu SpeedTouch jest wy∏àczony, ˝adna ze stacji
lokalnych nie mo˝e wykrywaç modemu SpeedTouch poprzez ten
mechanizm. Nie jest mo˝liwe tworzenie odwzorowaƒ portów
poprzez UPnP.

OdnoÊnik DHCP
Klikni´cie w ten odnoÊnik powoduje wyÊwietlenie strony protoko∏u DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol). Strona ta pozwala na wykonanie
nast´pujàcych czynnoÊci:
• klikni´cie zak∏adki DHCP Server powoduje przejÊcie do stron serwera DHCP,
• klikni´cie zak∏adki Server Config umo˝liwia w∏àczenie/wy∏àczenie serwera
(Auto)DHCP modemu SpeedTouch:

W zale˝noÊci od statusu serwera DHCP wyÊwietlana jest jedna z nast´pujàcych
wartoÊci (w polu Status):
– Scanning for other DHCP server
Serwer DHCP oraz funkcja Auto DHCP sà w∏àczone, trwa sprawdzanie sieci
lokalnej pod∏àczonej do interfejsu Ethernet (eth0) modemu SpeedTouch.
– DHCP server stopped
Serwer DHCP oraz funkcja Auto DHCP sà w∏àczone, podczas sprawdzania
sieci lokalnej znaleziono inny serwer DHCP, co powoduje zatrzymanie
w∏asnego serwera DHCP i kreacje/aktywacj´ klienta DHCP na interfejsie
Ethernet (eth0) modemu SpeedTouch.
– DHCP server started
Serwer DHCP oraz funkcja Auto DHCP sà w∏àczone, podczas sprawdzania
sieci nie znaleziono innego serwera DHCP, co powoduje uruchomienie
w∏asnego serwera DHCP na interfejsie Ethernet (eth0) modemu
SpeedTouch.
– DHCP server running
W tym przypadku serwer DHCP modemu SpeedTouch jest domyÊlnie
w∏àczony (bez klienta DHCP).
– DHCP client
W tym przypadku serwer DHCP modemu SpeedTouch jest domyÊlnie
wy∏àczony, a na interfejsie Ethernet (eth0) modemu SpeedTouch pracuje
klient DHCP.
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– No DHCP
W tym przypadku serwer DHCP modemu SpeedTouch jest domyÊlnie
wy∏àczony, a adres IP interfejsu Ethernet (eth0) jest przydzielony statycznie.
W cz´Êci Properties mo˝na wybraç nast´pujàce opcje:
– DHCP server
Opcja umo˝liwia w∏àczenie serwera DHCP modemu SpeedTouch. Nale˝y
ponadto wybraç Auto DHCP.
– Auto DHCP
Modem SpeedTouch nie uruchamia serwera DHCP w sposób domyÊlny
(bezwarunkowo), lecz najpierw skanuje sieç w poszukiwaniu innego
serwera DHCP. Skanowanie trwa pewien czas (okreÊlony parametrem
Client timeout w sekundach). W przypadku znalezienia innego serwera
DHCP serwer modemu SpeedTouch nie jest uruchamiany, a zamiast niego
na interfejsie Ethernet rozpoczyna prac´ klient DHCP. Je˝eli inny serwer
DHCP nie zostanie znaleziony, uruchamiany jest serwer DHCP modemu
SpeedTouch.
– No DHCP
Wy∏àczenie serwera DHCP modemu SpeedTouch. Je˝eli serwer ju˝ dzia∏a,
zostanie natychmiast zatrzymany.

Neostrada

• Klikni´cie zak∏adki Server Leases powoduje wyÊwietlenie tablicy adresów
aktualnie przydzielonych przez serwer DHCP modemu SpeedTouch:

W razie koniecznoÊci mo˝na dokonaç r´cznego (statycznego) przydzia∏u
adresów DHCP, dla pewnych specyficznych stacji. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
zablokowania wybranych dynamicznie przydzielonych adresów IP przez
klikni´cie odnoÊnika Lock.
• Klikni´cie zak∏adki Address Pools umo˝liwia przejrzenie zakresu adresów
przyznawanych przez serwer DHCP modemu SpeedTouch:

Aktywny serwer DHCP modemu SpeedTouch wykorzystuje zakresy
adresów pokazane w tej tablicy. Odpowiedzià serwera DHCP na ˝àdanie
przydzia∏u adresu przez klientów DHCP b´dzie wi´c przyznanie jednego
z wolnych adresów IP nale˝àcych do dost´pnych zakresów. W razie
potrzeby mo˝na r´cznie dodaç/usunàç zakresy adresów DHCP.
• Klikni´cie zak∏adki DHCP Relay umo˝liwia wyÊwietlenie stron
przekazywania DHCP.
• Klikni´cie zak∏adki Relay Config umo˝liwia przejrzenie aktualnego stanu
przekazywania DHCP w modemie SpeedTouch:

Dzi´ki tej tablicy mo˝na równie˝ r´cznie dodawaç statyczne pozycje
przekazywania DHCP dla wybranych interfejsów modemu SpeedTouch.
• Klikni´cie zak∏adki Relay Interfaces umo˝liwia przejrzenie interfejsów
modemu SpeedTouch z aktywnym mechanizmem przekazywania DHCP:

• Klikni´cie zak∏adki DHCP Client umo˝liwia przejrzenie aktualnego stanu
klienta DHCP modemu SpeedTouch:
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Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç r´cznego dodania pozycji statycznych klientów
DHCP dla wybranych interfejsów modemu SpeedTouch (poprzez t´ tablic´
lub poprzez tablic´ adresacji IP).
OdnoÊnik DNS
Klikni´cie tego odnoÊnika powoduje wyÊwietlenie strony DNS (Dynamic
Name System). Strona ta umo˝liwia wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
• Przejrzenie aktualnego stanu przydzia∏u adresów IP do nazw serwera DNS
modemu SpeedTouch:

Neostrada

Istnieje mo˝liwoÊç dodania do tej tablicy statycznych pozycji DNS. Mo˝e byç
to u˝yteczne w przypadku urzàdzeƒ niewspierajàcych mechanizmu DNS,
np. drukarek. Przez nadanie nazwy drukarce i skojarzenie jej z adresem IP
umo˝liwi si´ U˝ytkownikom komunikacj´ (identyfikacj´) drukarki przez
nazw´ symbolicznà zamiast adresu IP.
• Przejrzenie i/lub dodanie nazwy domeny DNS modemu SpeedTouch oraz
w∏àczenie/wy∏àczenie serwera DNS modemu SpeedTouch:

Uwaga! Obs∏ugiwany jest mechanizm subdomen DNS (np. tworzenie
subdomeny dsl.office.lan).
OdnoÊnik System
Klikni´cie tego odnoÊnika powoduje wyÊwietlenie strony konfiguracyjnej.
Strona ta umo˝liwia wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:

• Zabezpieczenie aktualnej konfiguracji modemu SpeedTouch, odtworzenie
domyÊlnej konfiguracji modemu SpeedTouch oraz za∏adowanie pliku
konfiguracyjnego zapisanego wczeÊniej:

W celu zabezpieczenia aktualnej konfiguracji nale˝y kliknàç odnoÊnik Backup
i post´powaç zgodnie z podawanymi instrukcjami. W celu odtworzenia
konfiguracji domyÊlnej modemu SpeedTouch nale˝y kliknà odnoÊnik Restore
default. W celu za∏adowania i zastosowania uprzednio zapisanego pliku
konfiguracyjnego modemu SpeedTouch, nale˝y kliknàç odnoÊnik Browse
w celu przejÊcia do lokalizacji, gdzie znajduje si´ plik konfiguracyjny modemu
SpeedTouch. Wybraç plik konfiguracyjny i kliknàç odnoÊnik Upload,
co spowoduje jego za∏adowanie i zastosowanie.
• Przeglàdanie aktualnej wersji oprogramowania systemowego, nazwy pliku
oraz typu p∏yty modemu SpeedTouch:

• Sprawdzenie najnowszych uaktualnieƒ oprogramowania modemu
SpeedTouch.
OdnoÊnik System Password
Klikni´cie tego odnoÊnika powoduje wyÊwietlenie strony has∏a systemowego.
Strona ta umo˝liwia konfiguracj´ has∏a systemowego s∏u˝àcego do
ograniczenia dost´pu do modemu SpeedTouch:
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Zdecydowanie zaleca si´ konfiguracj´ has∏a systemowego. W celu
odpowiedniego zabezpieczenia modemu SpeedTouch zaleca si´ równie˝
regularne zmiany has∏a systemowego. Nie powinno si´ u˝ywaç jako has∏a
pewnych s∏ów oczywistych, np. imienia, daty urodzenia itp.
Wprowadziç identyfikator U˝ytkownika oraz has∏o systemowe, a nast´pnie
ponownie wprowadziç has∏o systemowe w polu powtórzenia. Kliknàç
przycisk Apply w celu zastosowania has∏a systemowego oraz odnoÊnik
Save all w celu zapisania has∏a w pami´ci nieulotnej modemu.
OdnoÊnik Templates
Klikni´cie tego odnoÊnika powoduje wyÊwietlenie strony szablonów. Strona
ta umo˝liwia wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
• Przeglàdanie szablonów dost´pnych we wbudowanym kreatorze Easy
Setup:

Neostrada

• ¸adowanie nowych plików szablonów, np. z p∏yty CD-ROM modemu
SpeedTouch (pliki szablonów majà zazwyczaj rozszerzenie .tpl):

Przez ∏adowanie szablonów mo˝na rozszerzyç list´ us∏ug oferowanà przez
kreator Easy Setup.
Uwaga! Szczegó∏owych informacji dotyczàcych wykorzystania szablonów
udzieli dostawca us∏ug.
OdnoÊnik Language
Klikni´cie tego odnoÊnika powoduje wyÊwietlenie strony konfiguracji j´zyka
roboczego. Strona ta umo˝liwia wybranie j´zyka stron WWW modemu
SpeedTouch.

3. Instalacja aplikacji Dr SpeedTouch

Obs∏ugiwane systemy operacyjne
Aplikacja Dr SpeedTouch mo˝e pracowaç jedynie w Êrodowiskach
Microsoft Windows:
• Windows 98
• Windows 98SE
• Windows ME
• Windows NT4.0 SP6
• Windows 2000
• Windows XP
Procedura instalacji
Procedura instalacji przebiega nast´pujàco:
W∏o˝yç p∏yt´ do∏àczonà do zestawu do nap´du CD-ROM komputera PC.
PrzejÊç do katalogu \ST510\Dr SpeedTouch na dysku CD-ROM i uruchomiç
program Setup.exe.
1. Pojawi si´ kreator Dr SpeedTouch Setup:

Kliknàç przycisk Next w celu kontynuacji.
2. Pojawi si´ okno dialogowe akceptacji warunków licencyjnych:

Przed kontynuacjà pracy nale˝y zaakceptowaç warunki licencyjne;
w tym celu nale˝y kliknàç przycisk Yes.
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3. Kreator Dr SpeedTouch Setup prosi o podanie katalogu docelowego:

Kliknàç przycisk Next w celu instalacji Dr SpeedTouch w katalogu domyÊlnym.
Aby wybraç inny katalog instalacyjny nale˝y kliknàç przycisk Browse.
4. Pojawi si´ nast´pujàce okno dialogowe:

Kliknàç przycisk Next w celu kontynuacji pracy.

Neostrada

5. Po zakoƒczeniu procedury instalacyjnej pojawi si´ nast´pujàce okno
dialogowe:

Kliknàç przycisk Finish w celu zakoƒczenia instalacji.

Uruchamianie aplikacji Dr SpeedTouch
W celu uruchomienia aplikacji Dr SpeedTouch nale˝y:
1. Dwukrotnie kliknàç w obszar statusu (ikona
).
2. Aplikacja Dr SpeedTouch wyszukuje dost´pne modemy SpeedTouch.
W przypadku obecnoÊci wi´kszej liczby modemów wyÊwietlana jest
stosowna lista. W tym przypadku nale˝y wybraç jeden z modemów
SpeedTouch i kliknàç przycisk OK.
3. Pojawi si´ okno dialogowe Dr SpeedTouch:

FunkcjonalnoÊç aplikacji Dr SpeedTouch
Aplikacja Dr SpeedTouch umo˝liwia:
• przeglàdanie informacji o modemie the SpeedTouch,
• przeglàdanie informacji dotyczàcych aktywnoÊci modemu SpeedTouch,
• testowanie polàczenia komputera PC oraz modemu SpeedTouch dzi´ki
kreatorowi Diagnostics,
• monitorowanie pracy modemu SpeedTouch.
Uwaga! W celu uzyskania szczegó∏owych informacji dotyczàcych
aplikacji Dr SpeedTouch nale˝y kliknàç przycisk Help.
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4. Zarzàdca NAPT modemu SpeedTouch

Wprowadzenie
Zarzàdca NAPT modemu SpeedTouch umo˝liwia dodawanie statycznych
pozycji w tablicy NAT, s∏u˝àcej pewnym wybranym aplikacjom.
Korzystanie z zarzàdcy NAPT modemu SpeedTouch
W celu dodania statycznej pozycji tablicy NAT za pomocà zarzàdcy NAPT
modemu SpeedTouch nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. W∏o˝yç p∏yt´ do∏àczonà do Zestawu Instalacyjnego do nap´du
CD-ROM komputera PC.
PrzejÊç do katalogu \ST510\NAT Manager na dysku CD-ROM
i uruchomiç program natmgr.exe.
2. Pojawia si´ okno zarzàdcy NAPT:

Neostrada

Kliknàç przycisk Next.
3. Pojawia si´ okno akceptacji warunków licencyjnych oprogramowania:

Aby kontynuowaç nale˝y zaakceptowaç warunki licencyjne
klikajàc przycisk Yes.
Uwaga! Je˝eli zaakceptowali ju˝ Paƒstwo warunki licencyjne
w poprzedniej sesji zarzàdcy NAPT, okno to nie pojawi si´
ponownie.

4. Zarzàdca NAPT b´dzie kontynuowa∏ wyszukiwanie modemu SpeedTouch
w sieci.
Stan zaawansowania wyszukiwania jest prezentowany w oknie jak poni˝ej:

5. Zarzàdca NAPT wyÊwietla urzàdzenia SpeedTouch znalezione w sieci:

Wybraç ˝àdany modem SpeedTouch i kliknàç przycisk Next.
Uwaga! Je˝eli modem SpeedTouch jest zabezpieczony has∏em systemowym,
zarzàdca NAPT poprosi o podanie identyfikatora U˝ytkownika
oraz has∏a.
6. Na stronie jak poni˝ej znajdujà si´ aktualne identyfikatory stacji
przypisanych poszczególnym aplikacjom:

Kliknàç przycisk Add w celu wprowadzenia nowej pary:
aplikacja – identyfikator stacji.
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7. Pojawia si´ okno Add Port Mapping.
Je˝eli zamierzajà Paƒstwo:
• wprowadziç nowe odwzorowanie portu dla wybranej aplikacji: kliknàç
zak∏adk´ Basic. Wybraç aplikacj´ z listy Application i wpisaç adres IP
stacji,
• r´cznie dodaç statycznà pozycj´ tablicy NAPT: kliknàç zak∏adk´
Advanced. Wybraç protokó∏ z listy Protocol i wprowadziç parametry
Port oraz Host IP w odpowiednich polach,
• okreÊliç adres domyÊlnego serwera IP: kliknàç zak∏adk´ Default inbound
host. Wprowadziç nowy adres IP w polu Host IP address.
Kliknàç przycisk Set w celu dodania pozycji do listy.
8. Zarzàdca NAPT dodaje nowà pozycj´ NAPT do listy:

Kliknàç przycisk Next w celu zapisania nowych pozycji.

Neostrada

9. Zarzàdca NAPT zapisuje nowe pozycje NAPT w pami´ci nieulotnej:

10. Pod koniec procedury pojawia si´ nast´pujàce okno:

Kliknàç przycisk Finish w celu zamkni´cia zarzàdcy NAPT.
5. Uaktualnianie oprogramowania systemowego modemu SpeedTouch
Wprowadzenie
Produkty serii SpeedTouch500 sà nieustannie rozwijane, co zapewnia tworzenie
i udost´pnianie nowych funkcjonalnoÊci.
W niniejszym rozdziale przedstawiono procedur´ uaktualniania
oprogramowania systemowego modemu SpeedTouch.
Uaktualnianie oprogramowania systemowego (wszystkie systemy operacyjne)
Sprawdzenie stanu uaktualnieƒ oprogramowania systemowego mo˝na sprawdziç
poprzez strony WWW modemu SpeedTouch. Uaktualnienia oprogramowania
firmware mogà byç równie˝ dost´pne u Paƒstwa dostawcy us∏ug. Prosimy
o kontakt z dostawcà us∏ug w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Uaktualnienia oprogramowania
Za pomocà przeglàdarki internetowej przejÊç do strony WWW modemu
SpeedTouch korzystajàc z adresu modemu 10.0.0.138.
1. Rozwinàç menu Advanced i kliknàç odnoÊnik System.
2. Pojawi si´ strona z informacjami o aktualnej konfiguracji modemu
oraz wersji firmware:
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3. Kliknàç na odnoÊnik Here, aby sprawdziç, czy producent udost´pni∏ nowe,
rekomendowane dla sieci TP oprogramowanie systemowe modemu 510.
4. Je˝eli dost´pny jest nowy firmware, mo˝esz go Êciàgnàç na dysk lokalny,
a nast´pnie przes∏aç do modemu.
Mechanizmy wprowadzania uaktualnieƒ oprogramowania
W zale˝noÊci od wykorzystywanego systemu operacyjnego istniejà ró˝ne
sposoby wprowadzania uaktualnieƒ oprogramowania systemowego modemu
SpeedTouch:
• W przypadku pracy pod kontrolà systemu operacyjnego MS Windows:
Dla Paƒstwa wygody utworzono kreator SpeedTouch Upgrade, który
stanowi przewodnik przez procedur´ uaktualniania oprogramowania
systemowego. Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ w podrozdziale
„5.1 Kreator SpeedTouch Upgrade”.
• W przypadku pracy pod kontrolà innego systemu operacyjnego, np. Linux
lub Mac OS 8.6/9.x/10.x, lub w razie koniecznoÊci uzyskania dodatkowych
szczegó∏owych informacji o zarzàdzaniu oprogramowaniem systemowym,
nale˝y zapoznaç si´ z podrozdzia∏em „5.2 R´czne zarzàdzanie
oprogramowaniem systemowym za pomocà serwera BOOTP”, gdzie znajdujà
si´ informacje przeznaczone dla zaawansowanych U˝ytkowników systemu.
5.1. Kreator SpeedTouch Upgrade

Neostrada

Korzystanie z kreatora
Procedura przedstawiona w niniejszym podrozdziale dotyczy jedynie pracy
z systemem operacyjnym MS Windows. Podczas procedury uaktualnienia
oprogramowania systemowego wszystkie ustawienia konfiguracyjne sà
zabezpieczane przez kreator, a nast´pnie odtwarzane po za∏adowaniu
nowego oprogramowania. Oznacza to, ˝e nie zachodzi koniecznoÊç r´cznego
tworzenia kopii zapasowej konfiguracji modemu SpeedTouch.
Przed rozpoczàciem pracy
Nale˝y upewniç si´, ˝e pliki z oprogramowaniem systemowym modemu
SpeedTouch sà dost´pne na dysku lokalnym lub p∏ycie CD-ROM.
Procedura uaktualniania oprogramowania systemowego
Poni˝ej opisano prac´ z kreatorem SpeedTouch Upgrade podczas pracy
z komputerem PC pracujàcym pod kontrolà systemu operacyjnego
MS Windows OS. Nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. W∏o˝yç p∏yt´ do∏àczonà do Zestawu Instalacyjnego do nap´du CD-ROM
komputera PC.
2. PrzejÊç do katalogu \ST510\Upgrade Wizard na dysku CD-ROM
i uruchomiç program upgradeST.exe.

3. Pojawia si´ okno powitalne kreatora SpeedTouch Upgrade:

Kliknàç przycisk Next w celu kontynuacji.
4. Pojawia si´ okno akceptacji warunków licencyjnych oprogramowania:

Aby kontynuowaç nale˝y zaakceptowaç warunki licencyjne klikajàc przycisk Yes.
Uwaga! Je˝eli zaakceptowali ju˝ Paƒstwo warunki licencyjne podczas
poprzedniego uaktualnienia oprogramowania, okno to nie pojawi
si´ ponownie.
5. Kreator b´dzie kontynuowa∏ wyszukiwanie modemu SpeedTouch w sieci.
Stan zaawansowania wyszukiwania jest prezentowany w oknie jak poni˝ej:
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6. Kreator wyÊwietla urzàdzenia SpeedTouch znalezione w sieci:

Neostrada

W przypadku znalezienia wi´kszej liczby modemów SpeedTouch nale˝y
wybraç jeden z modemów znajdujàcych si´ na wyÊwietlonej liÊcie.
Uwaga! Je˝eli kreator nie znalaz∏ ˝adnego modemu SpeedTouch w sieci,
pojawia si´ okno z informacjà o b∏´dzie. W takim przypadku
nale˝y sprawdziç:
• czy modem SpeedTouch jest w∏àczony i zainicjalizowany,
• czy Paƒstwa komputer PC jest prawid∏owo po∏àczony z modemem
SpeedTouch,
• czy pomi´dzy komputerem PC a modemem SpeedTouch nie
znajduje si´ urzàdzenie typu firewall oraz czy na komputerze PC
nie pracuje oprogramowanie typu personal firewall (w przypadku
po∏àczenia poprzez sieç Ethernet).
W celu ponownego uruchomienia procesu wyszukiwania modemu
SpeedTouch kliknàç przycisk Back i kontynuowaç krok 4. niniejszej procedury.
7. Po wykryciu modemu SpeedTouch przez kreator SpeedTouch Setup mo˝na
kontynuowaç procedur´ uaktualnienia oprogramowania.
Je˝eli kreator znalaz∏ wi´kszà liczb´ modemów SpeedTouch, nale˝y wybraç
jeden z modemów przedstawionych na liÊcie. Nast´pnie kliknàç przycisk Next.
8. W oknie jak poni˝ej przedstawiona jest aktualna wersja oprogramowania
firmware aktywna w modemie SpeedTouch oraz wszystkie wersje firmware
dost´pne na p∏ycie CD-ROM.

Wybraç odpowiednià wersj´ firmware i kliknàç przycisk Next.
Uwaga! Je˝eli dostawca us∏ug za∏àczy∏ oddzielny dysk z dedykowanym
uaktualnieniem oprogramowania systemowego, nale˝y kliknàç
opcj´ Have Disk w celu przejÊcia do katalogu, w którym znajduje
si´ odpowiedni plik.
W przypadku tzw. downgrade oprogramowania systemowego (tj. powrotu
do jednej z poprzednich wersji oprogramowania) przed dalszymi dzia∏aniami
konieczne jest jawne potwierdzenie decyzji.
9. W oknie jak poni˝ej przedstawiono syntez´ informacji
o aktywnych/wybranych wersjach oprogramowania:

Kliknàç przycisk Next.
10. Stan zaawansowania procesu uaktualniania jest prezentowany w oknie jak
poni˝ej:

11. Po uaktualnieniu oprogramowania systemowego modemu SpeedTouch
pojawia si´ okno z informacjà o pomyÊlnym zakoƒczeniu procedury:
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Kliknàç przycisk Finish w celu zamkni´cia kreatora.
5.2. R´czne zarzàdzanie oprogramowaniem systemowym
za pomocà serwera BOOT
Zarzàdzanie oprogramowaniem systemowym modemu SpeedTouch
Oprogramowanie systemowe modemu SpeedTouch jest oparte o tzw. BOOTP
(standardowy mechanizm s∏u˝àcy do inicjalizacji stacji niewyposa˝onych
w dyski sta∏e). Modem SpeedTouch mo˝e przejÊç do trybu pracy BOOTP,
co umo˝liwia serwerowi BOOTP zarzàdzanie systemem plików SpeedTouch,
a w szczególnoÊci zapisywanie na nim plików z uaktualnieniami.

Neostrada

Istotne zalecenie
Zaleca si´ korzystanie z tej procedury jedynie przez U˝ytkowników
zaznajomionych z pracà serwerów BOOTP oraz mechanizmów b´dàcych
podstawà pracy takich serwerów. Uaktualnienie oprogramowania
systemowego tà drogà spowoduje wyzerowanie konfiguracji modemu
SpeedTouch do ustawieƒ fabrycznych. Oznacza to, ˝e przed rozpocz´ciem
uaktualniania tà drogà zaleca si´ zabezpieczyç aktualnà konfiguracj´
modemu SpeedTouch.
Przed rozpocz´ciem pracy
Konieczne jest zainstalowanie serwera BOOTP (oprogramowanie dostawcy
trzeciego) na komputerze, z którego ma byç nadzorowana operacja
uaktualniania oprogramowania systemowego modemu SpeedTouch. Nale˝y
upewniç si´, ˝e modem SpeedTouch jest pod∏àczony do komputera poprzez
port Ethernet. W przypadku modemów SpeedTouch wyposa˝onych w gniazdo
USB nale˝y roz∏àczyç przewód USB, co pozwoli na unikni´cie b∏´dów
komunikacyjnych podczas procedury uaktualniania. Konieczna jest znajomoÊç
adresu MAC (Medium Access Control) modemu SpeedTouch. Nale˝y upewniç
si´, ˝e na dysku lokalnym znajduje si´ pliku z obrazem oprogramowania
systemowego modemu SpeedTouch.

Procedura uaktualniania
W celu uaktualnienia oprogramowania systemowego modemu SpeedTouch
nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. W ramach czynnoÊci wst´pnych nale˝y sprawdziç, czy modem SpeedTouch
jest w∏àczony do zasilania oraz czy serwer BOOTP jest prawid∏owo
zainstalowany na komputerze, z którego b´dzie nadzorowany proces
uaktualnienia oprogramowania systemowego.
2. Skonfigurowaç serwer BOOTP do pracy z plikiem zawierajàcym obraz
oprogramowania systemowego modemu SpeedTouch (w odpowiedzi na
˝àdanie BOOTP pochodzàce od uaktualnianego modemu SpeedTouch).
3. W celu identyfikacji ˝àdaƒ BOOTP z modemu SpeedTouch, konieczne b´dzie
podanie adresu MAC oraz zakresu adresów IP s∏u˝àcych do podstawowej
komunikacji pomi´dzy serwerem BOOTP a modemem SpeedTouch.
4. Wy∏àczyç zasilanie modemu SpeedTouch przez naciÊni´cie wy∏àcznika
zasilania (do momentu, w którym zgasnà wszystkie diody LED).
5. Nacisnàç ponownie wy∏àcznik zasilania modemu SpeedTouch i przytrzymaç
go do momentu, w którym dioda LED Power/System zacznie migaç
w kolorze bursztynowym (przez ok. szeÊç sekund). Oznacza to, ˝e modem
SpeedTouch wszed∏ w tryb BOOTP i rozpoczà∏ wysy∏anie ˝àdaƒ BOOTP.
6. Serwer BOOTP odpowie na ˝àdanie BOOTP i wykona czynnoÊci niezb´dne
do przes∏ania pliku z obrazem nowego oprogramowania systemowego
do modemu SpeedTouch.
7. Po sprawdzeniu poprawnoÊci otrzymanego oprogramowania systemowego
modem SpeedTouch rozpocznie prac´ w normalnym trybie, koƒczàc proces
uaktualniania oprogramowania.
8. Opcjonalnie mo˝na odtworzyç konfiguracj´ zabezpieczonà przed
rozpocz´ciem procedury uaktualnienia oprogramowania, zgodnie
ze wskazówkami podanymi w podrozdziale „OdnoÊnik System”.
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6. ¸àczenie si´ z siecià Internet poprzez klienta dial-in PPPoE na komputerze PC

Wprowadzenie
W niniejszym podrozdziale wyjaÊniono sposób ∏àczenia si´ z siecià Internet
poprzez aplikacj´ typu dial-in pracujàcà na komputerze pod kontrolà:
• Microsoft Windows XP.
• Mac OS X.
Korzystanie z klienta dial-in PPPoE jest konieczne w przypadku, gdy modem
jest skonfigurowany jako bridge.
6.1. Korzystanie z klienta dial-in pod Windows XP
Konfigurowanie po∏àczenia dial-in na platformie Windows XP
W celu utworzenia nowego po∏àczenia dial-in nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:
1. W menu Start menu kliknàç Control Panel.
2. Pojawia si´ okno Control Panel. Dwukrotnie kliknàç Network Connections.
3. Pojawia si´ okno Network Connections. Kliknàç Create a new connection
w menu Network Tasks.
4. Pojawia si´ kreator New Connection:

Aby kontynuowaç kliknàç przycisk Next.

Neostrada

5. Pojawia si´ nast´pujàce okno dialogowe:

Wybraç opcj´ Connect to the Internet a nast´pnie kliknàç przycisk Next.

6. Kreator New Connection zadaje pytanie o sposób po∏àczenia si´ z siecià Internet:

Wybraç opcj´ Set up my connection manually, a nast´pnie kliknàç
przycisk Next.
7. Kreator New Connection zadaje pytanie o media ∏àczàce z siecià Internet:

Wybraç Connect using a broadband connection that requires a user
name and password. Aby kontynuowaç kliknàç przycisk Next.
8. W kolejnych oknach wyÊwietlanych przez kreator nale˝y podawaç ˝àdane
informacje. Dane, które sà potrzebne, powinny zostaç uzyskane od Paƒstwa
dostawcy us∏ug.
9. Pod koniec procesu konfiguracji pojawia si´ nast´pujàce okno dialogowe:

Kliknàç Finish w celu zakoƒczenia procesu konfiguracji.
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Inicjalizacja sesji Internet typu dial-in na platformie Windows XP
W celu po∏àczenia si´ z siecià Internet nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. W menu Start kliknàç Connect To a nast´pnie kliknàç Internet.
2. Pojawia si´ okno Connect Internet:

Wprowadziç nazw´ U˝ytkownika oraz has∏o i kliknàç Connect.
3. Paƒstwa komputer ∏àczy si´ z siecià Internet.
6.2. Korzystanie z klienta dial-in pod Mac OS X

Neostrada

Konfigurowanie po∏àczenia dial-in na platformie Mac OS X
W celu utworzenia nowego po∏àczenia typu dial-in nale˝y wykonaç
nast´pujàce czynnoÊci:
1. W menu Apple kliknàç System Preferences.
2. Pojawia si´ okno System Preferences. Kliknàç ikon´ Network.
3. Pojawia si´ okno Network:

W liÊcie Show wybraç pozycj´ Ethernet Adaptor (enx) i kliknàç zak∏adk´ PPPoE.

4. Wprowadziç nazw´ U˝ytkownika oraz has∏o (pola Account Name oraz
Password) zgodnie z danymi uzyskanymi od dostawcy sieci, a nast´pnie
kliknàç Apply now.
Inicjalizacja sesji Internet typu dial-in na platformie Mac OS X
W celu po∏àczenia si´ z siecià Internet nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. Kliknàç ikon´ Internet Connect.
2. Pojawia si´ nast´pujàce okno dialogowe:

Upewniç si´, ˝e w liÊcie Configuration wybrano pozycj´ Ethernet Adaptor
(enx). Wpisaç has∏o i kliknàç Connect.
3. Paƒstwa komputer ∏àczy si´ z siecià Internet.
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7. ¸àczenie si´ z siecià Internet przez klienta PPP
wbudowanego w modem SpeedTouch
Wprowadzenie
Modem SpeedTouch obs∏uguje dwie popularne metody po∏àczeƒ: Routed PPP over
ATM (PPPoA) oraz PPP over Ethernet (PPPoE). Rekomendowanà metodà dost´pu do
Internetu dla us∏ugi Neostrada jest protokó∏ PPPoA.
Uwaga! Aby korzystaç z wbudowanego „wdzwanianego” klienta Routed
PPPoA (PPPoE), modem SpeedTouch musi byç skonfigurowany do
pracy w trybie Routed PPPoA (PPPoE) albo poprzez kreator ‘Asystent
konfiguracji’ albo przez wbudowany kreator Easy Setup.
7.1. Sesje internetowe poprzez Windows XP UPnP
Inicjalizacja sesji internetowych poprzez Windows XP UPnP

Neostrada

W celu po∏àczenia si´ z siecià Internet poprzez ikon´ po∏àczenia Windows XP
nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. Kliknàç Control Panel z menu Start.
2. Pojawi si´ okno dialogowe Control Panel. Dwukrotnie kliknàç ikon´
Network Connections.
3. Pojawi si´ okno Network Connections:

Dwukrotnie kliknàç ikon´ Internet Connection.
4. Komputer zostaje po∏àczony z siecià Internet.
Zamykanie sesji internetowych poprzez Windows XP UPnP
W celu zamkni´cia aktywnej sesji internetowej nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:
1. Kliknàç Control Panel z menu Start.
2. Pojawi si´ okno dialogowe Control Panel. Dwukrotnie kliknàç ikon´
Network Connections.

3. Pojawi si´ okno Network Connections. Dwukrotnie kliknàç ikon´ Internet
Connection.
4. Pojawi si´ okno Internet Connection Status:

Kliknàç przycisk Disconnect w celu zamkni´cia sesji internetowej.
5. Sesja internetowa zostaje zamkni´ta.
7.2 Sesje internetowe poprzez serwer WWW modemu SpeedTouch
Inicjalizacja sesji PPP
W celu inicjalizacji po∏àczenia typu Routed PPP z siecià Internet nale˝y wykonaç
nast´pujàce czynnoÊci:
1. Otworzyç przeglàdark´ WWW na komputerze PC i skierowaç jà na strony
modemu SpeedTouch:
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2. W razie potrzeby rozwinàç pozycj´ Basic Topics oraz kliknàç ikon´
Connections; otworzy si´ strona Connections.
3. W tabeli Connections przedstawiono wszystkie skonfigurowane
po∏àczenia typu Routed PPP. Kliknàç pozycj´ odpowiadajàcà wybranemu
po∏àczeniu w kolumnie Interface. Pozycja ta zostanie podÊwietlona.
4. Upewniç si´, ˝e po∏àczenie jest roz∏àczone.
5. Wprowadziç identyfikator U˝ytkownika oraz has∏o w odpowiednich
polach (je˝eli nie zrobili Paƒstwo tego wczeÊniej). Je˝eli modem
SpeedTouch ma zapami´taç te dane, nale˝y zaznaczyç pole Save this
password.
6. Kliknàç ikon´ Connect.
W czasie, w którym modem SpeedTouch usi∏uje rozpoczàç sesj´,
w kolumnie State jest wyÊwietlany napis trying (we w∏aÊciwym wierszu).
Po pomyÊlnym uruchomieniu sesji stan tego pola zmienia si´ z trying na
up. Od tej chwili mogà Paƒstwo uruchomiç swojà aplikacj´ lub
rozpoczàç surfowanie po sieci Internet.
Zamykanie aktywnej sesji PPP

Neostrada

W celu zamkni´cia aktywnej sesji typu Routed PPP:
1. Upewniç si´ o dost´pie do stron WWW modemu SpeedTouch.
2. PrzejÊç do strony SpeedTouch Connections i wybraç pozycj´
odpowiadajàcà po∏àczeniu, którego sesja ma zostaç zamkni´ta.
3. Kliknàç Disconnect. Stan sesji zmieni si´ na Down
(czyli stan nieaktywny).

