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Do przeprowadzenia instalacji modemu wymagana jest podstawowa 
znajomoÊç systemu operacyjnego Linux, zw∏aszcza w zakresie systemu plików,
podstawowych narz´dzi systemowych i konfiguracji kernela.

Instrukcja zawiera opis instalacji sterownika w wersji 7-2.0-0.2.0.19-FC2.
Sterownik znajduje si´ na p∏ycie CD b´dàcej elementem zestawu instalacyjnego
us∏ugi neostrada tp w katalogu Linux.

• Instrukcj´ i wszystkie zawarte w niej przyk∏ady przygotowano dla systemu 
operacyjnego Linux Fedora Core 2.

• Podczas instalacji potrzebne sà uprawnienia roota. Mo˝na je uzyskaç poprzez
wpisanie w terminalu komendy su i podanie has∏a roota

$ su
Password:

lub zalogowaç si´ na u˝ytkownika root, u˝ywajàc interfejsu graficznego. Terminal jest
jednym z podstawowych sposobów komunikacji z systemem operacyjnym Linux. JeÊli
Twój system uruchomi∏ si´ w trybie graficznym, w ∏atwy sposób mo˝esz otworzyç 
terminal, klikajàc prawym klawiszem myszy na pulpit, a nast´pnie z rozwini´tej listy
wybierajàc polecenie Otwórz terminal. JeÊli jesteÊ zalogowany na zwyk∏ego u˝ytkownika,
po wpisaniu komendy su w terminalu uzyskasz prawa roota tylko dla poleceƒ 
wpisywanych w tym jednym terminalu.

• JeÊli jesteÊ zalogowany na konto zwyk∏ego u˝ytkownika, a prawa roota uzyska∏eÊ
poprzez polecenie su, konieczne mo˝e byç tak˝e dodanie do zmiennej PATH
(Êcie˝ki) katalogów /sbin oraz /usr/sbin. Mo˝na tego dokonaç, wywo∏ujàc 
polecenie export z odpowiednimi parametrami:

# export PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin

Polecenie to nie zmieni Twojej dotychczasowej zmiennej PATH (Êcie˝ki), a jedynie
doda do niej dwa katalogi wymagane podczas instalacji i uruchamiania modemu.

1. Wymagania podstawowe
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2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2

1. Zaloguj si´ do systemu. Instalacj´ nale˝y przeprowadziç jako u˝ytkownik root.

2. Skopiuj dostarczone pakiety RPM do katalogu na dysku twardym.

cp …

3. Zainstaluj patch niezb´dny do uruchomienia us∏ugi.

#rpm –ivh kernel-2.6.101.771_FC2_ST-1.i386.rpm

4. Po zainstalowaniu patcha zrestartuj system. Z menu startowego wybierz pozycj´
odnoszàcà si´ do kernela z zainstalowanym patchem.

5. Zainstaluj sterownik Unicorn II. W tym celu musisz byç zalogowany jako root.

#rpm –ihv USB-APL-7-2.0-0.2.0.19-FC2-Alpha.i386.rpm

6. Teraz mo˝esz uruchomiç program z graficznym interfejsem u˝ytkownika,
monitorujàcy prac´ modemu.

#st_adsl_status

7. Pod∏àcz modem do komputera.

3. Konfiguracja po∏àczenia PPP

1. Uruchom adsl-setup.

# adsl-setup

3.1. Nazwa U˝ytkownika „LOGIN NAME”

Wprowadê Twojà nazw´ U˝ytkownika neostrady tp do po∏àczenia z Internetem.
Nazwa U˝ytkownika ma postaç: Nazwa_U˝ytkownika@neostrada.pl

JeÊli nie masz jeszcze swojej nazwy U˝ytkownika i has∏a, wpisz nazw´
rejestracja@neostrada.pl i has∏o rejestracja. Po wykonaniu po∏àczenia z Internetem
nale˝y wejÊç na stron´ rejestracyjnà http://rejestracja.neostrada.pl i przejÊç przez ca∏y
proces rejestracji w celu uzyskania indywidualnej nazwy i has∏a (z nazwà U˝ytkownika
rejestracja@neostrada.pl uzyskaç mo˝na dost´p tylko do podanego serwisu 
rejestracyjnego). Proces rejestracji opisany jest w rozdziale 5. Po uzyskaniu nowej
nazwy U˝ytkownika i has∏a nale˝y zmieniç na nowe wpisane poprzednio parametry,
wykonujàc ponownie procedur´ opisanà w rozdziale 3. Konfiguracja po∏àczenia PPP.
Ró˝nice pomi´dzy DU˚YMI i ma∏ymi literami w nazwie U˝ytkownika neostrady tp 
i w haÊle sà rozpoznawane w procesie logowania.



3.2. Nazwa interfejsu pod∏àczonego modemu „INTERFACE”

Wprowadê nazw´ interfejsu pod∏àczonego do modemu ADSL. Dla systemu Linux
do∏àczany interfejs to ethX, gdzie X jest cyfrà. Jako nazw´ interfejsu nale˝y wpisaç dsl0.

Np. eth0: dsl0

Dla pozosta∏ych parametrów pozostaw domyÊlne ustawienia (wszystkie powinny byç
ustawione na „no”), potwierdê je, wciskajàc przycisk Enter.

3.3. Konfiguracja serwerów DNS „DNS”

Tu nale˝y podaç adresy serwerów DNS lub wpisaç polecenie serwer, w celu 
ustawienia automatycznego pobierania serwerów DNS.

3.4. Has∏o po∏àczenia „PASSWORD”

Wpisz swoje has∏o do us∏ugi neostrada tp. Tak jak opisano to w punkcie 3.1., wprowadê
swoje has∏o s∏u˝àce do po∏àczenia z Internetem lub jeÊli jeszcze nie posiadasz has∏a,
wprowadê has∏o rejestracja.

Has∏o nale˝y potwierdziç, wpisujàc je dwa razy.

3.5. Zezwolenie U˝ytkownikom na realizacj´ po∏àczeƒ „USERCTRL”

Wprowadê yes, jeÊli chcesz zezwoliç wszystkim u˝ytkownikom komputera 
na zarzàdzanie po∏àczeniem internetowym. WciÊnij przycisk Enter, jeÊli chcesz 
pozostawiç wartoÊç domyÊlnà (yes).

3.6. Konfiguracja zabezpieczeƒ sieciowych „FIREWALLING”

Tu mo˝na zdefiniowaç poziom zabezpieczeƒ sieciowych w skali od 0 do 3
(gdzie 0 oznacza brak zabezpieczeƒ).

Wprowadê np. wartoÊç 0.

3.7. Uruchamianie po∏àczenia podczas startu systemu operacyjnego

Program pyta o uruchamianie po∏àczenia w czasie startu systemu. Je˝eli nie chcemy,
aby po∏àczenie by∏o zestawiane w czasie startu (ustawienie domyÊlne), klikamy Enter.
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4. Uruchamianie i zamykanie po∏àczenia z siecià Internet

Po zakoƒczeniu konfiguracji mo˝emy uruchomiç po∏àczenie, wykonujàc polecenie
adsl-connect.

# adsl-connect

Aby roz∏àczyç si´ z Internetem, u˝yj komendy adsl-stop.

#adsl-stop

5. Rejestracja nowego U˝ytkownika us∏ugi neostrada tp

• W celu uzyskania nazwy U˝ytkownika i has∏a us∏ugi neostrada tp otwórz 
przeglàdark´ internetowà Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdê 
na stron´ internetowà http://rejestracja.neostrada.pl, na której znajduje si´ 
serwis rejestracyjny.

• Post´puj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.
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• JeÊli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, mo˝esz je pobraç po klikni´ciu 
na link Pobierz.

Zostanie wówczas wyÊwietlona strona, na której musisz wpisaç numer zamówienia
us∏ugi neostrada tp, numer telefonu, na którym Êwiadczona b´dzie us∏uga, oraz numer
PESEL lub NIP w zale˝noÊci, czy us∏uga Êwiadczona jest klientowi indywidualnemu,
czy firmie.

• JeÊli ju˝ posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.



• Po∏àcz si´ z siecià Internet za pomocà w∏asnej nazwy U˝ytkownika i w∏asnego
has∏a U˝ytkownika.

• Otwórz stron´ http://konfiguracja.neostrada.pl i zaloguj si´, u˝ywajàc 
w∏asnego ID i PIN.

• Post´puj zgodnie z instrukcjami na stronie.
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6. Konfiguracja us∏ug hostingowych

• Je˝eli podczas procesu rejestracji przeglàdarka wyÊwietli okno z ostrze˝eniem 
o niemo˝liwoÊci nawiàzania bezpiecznego po∏àczenia, wybierz opcj´ kontynuowania
po∏àczenia.

• Po przejÊciu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swojà nazw´ U˝ytkownika
neostrady tp i has∏o. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj.
B´dà Ci one potrzebne póêniej.

• Przeprowadê ponownie procedur´ konfiguracji po∏àczenia opisanà w rozdziale nr 3,
u˝ywajàc uzyskanych podczas rejestracji nazwy U˝ytkownika i has∏a po∏àczenia.


