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CZ Důležité bezpečnostní informace

• Výrobek instalujte a zapojujte pouze postupem, který je popsán v příručce 
„Průvodce rychlým startem“. To zajistí nejlepší výsledek instalace s nejmenšími 
technickými potížemi.

• Před použitím bezdrátového směrovače (SNB5600) si, prosíme, pozorně přečtěte 
tento návod i příručku „Průvodce rychlým startem“ a uschovejte je k dalšímu 
použití.

• Nejnovější informace a soubory ke stažení pro tento výrobek naleznete na našich 
internetových stránkách www.philips.com/support.

• Během nastavení a instalace je užitečné mít po ruce příručky k PC a dalším 
zařízením sítě.

Bezpečnostní.upozornění
• Rádiová zařízení pro bezdrátové aplikace nejsou chráněna proti rušení jinými 

vysokofrekvenčními službami.
• Systém nevystavujte vlhkosti, dešti, písku ani zdrojům tepla. Nevystavujte přístroj 

namočení či polití kapalinou.
• Na přístroj nestavte nádoby s kapalinami, např. vázy.
• Udržujte výrobek mimo dosah tepla z topidel a přímého slunečního svitu.
• Okolo přístroje ponechte dostatečný volný prostor pro dostatečné větrání.
• Neotevírejte kryt přístroje. Pokud se domníváte, že je přístroj vadný, obraťte se na 

svého prodejce Philips.

Informace.k.ochraně.životního.prostředí
Všechny nepotřebné obalové materiály byly vynechány. Vše bylo přizpůsobeno 
snadnému oddělení obalových látek do dvou skupin: papírový karton (krabice) 
a polyethylen (sáčky a ochranné výplně). Přístroj samotný je vyroben z materiálů, 
které je možné recyklovat po rozebrání specializovanou firmou. Při likvidaci obalu 
a nepotřebného přístroje postupujte podle místních předpisů.

Odmítnutí.odpovědnosti
Tento výrobek dodává „Philips“ tak, „jak je“, bez jakékoli vyjádřené či předpokládané 
záruky, zejména a bez omezení na prodejnost a vhodnost pro určitý účel.

V žádném případě Philips neručí za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či 
následné škody (včetně, ale bez omezení na, zprostředkování náhradního zboží nebo 
služeb; ztrátu informací, dat či zisku nebo přerušení činnosti) jakkoli způsobené a podle 
jakékoli teorie o vzniku odpovědnosti, ať již smluvní, přesně vymezené nebo právní 
(včetně nedbalostní či jiné), která by povstala jakýmkoli způsobem z nemožnosti 
používat tento výrobek, ani v případě upozornění na možnost vzniku takové škody.

Philips dále neruční za přesnost ani úplnost informací, textu, grafiky, odkazů ani dalších 
položek, týkajících se tohoto výrobku.
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CZCo najdete v balení

SNB5600

Síťový kabel Ethernet

Průvodce rychlým startem

Napájecí zdroj

Instalační CD

Co budete dále potřebovat

Počítač Širokopásmový modem 
(kabelový nebo ADSL) 

s portem Ethernet 
(modemy s výstupem 

USB nejsou 
podporovány)

Síťovou kartu Ethernet 
nebo adaptér Wi-Fi
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CZ Úvod

SNB5600
Děkujeme vám za zakoupení bezdrátového směrovače Philips. Tento bezdrátový 
směrovač Philips je kompatibilní s WiFi (IEEE 802.11b/g). Plně podporuje vysoký datový 
tok do 54 Mb/s s automatickým přepnutím na nižší rychlost pro zajištění bezpečnosti 
dat i při neobtížnějších podmínkách bezdrátového přenosu.

V tomto návodu popíšeme podrobně instalaci, konfiguraci a použití bezdrátového 
směrovače Philips.

Tato kapitola vám podá základní všeobecné informace o bezdrátových sítích a jejich 
zabezpečení.

Co.je.bezdrátová.síť?
Tento bezdrátový směrovač používá bezdrátový protokol (zvaný IEEE 802.11b/g nebo 
WiFi) ke komunikaci s jinými počítači v síti pomocí rádiového přenosu. Vlny WiFi 
vysílání se šíří z antény všemi směry a mohou procházet stěnami a stropy. Bezdrátový 
přenos může teoreticky pracovat až na vzdálenost 450 metrů v otevřeném prostoru 
a dosáhnout rychlosti až 54 Megabitů za sekundu (Mb/s) na krátkou vzdálenost. 
Skutečně dosažená vzdálenost a datový tok budou nižší v závislosti na prostředí 
a kvalitě bezdrátového spojení.

Faktory,.které.ovlivňují.dosah.a.rychlost.sítě
• Prostředí: Rádiové signály se mohou šířit ven z budov a bezdrátové komponenty 

sítě musí být v přímé vzájemné viditelnosti. Umístěním bezdrátových komponent na 
výše položené místo potlačíte fyzické překážky a pokrytí signálem se zlepší.

• Stavební konstrukce jako ocelové nosníky, železobeton a či cihlové zdi a stropy 
snižují výkon signálu. Neumísťujte bezdrátové komponenty do blízkosti zdí a dalších 
velkých pevných objektů nebo do blízkosti kovových objektů a přístrojů, jako jsou 
počítače, monitory a spotřebiče.

• Dosah, rychlost a výkon bezdrátové sítě mohou být ovlivněny interferencí 
s ostatními bezdrátovými zařízeními a sítěmi. Elektromagnetické přístroje, jako 
televize, rádia, mikrovlnné trouby a bezdrátové telefony, zvláště pracující v pásmu 
2,4 GHz, mohou rovněž rušit bezdrátový přenos.

• Přítomnost osob v blízkosti bezdrátového zařízení má rovněž vliv na kvalitu signálu.
• Nastavení antény: Antény neumisťujte do blízkosti velkých kovových předmětů 

a elektrických vedení, může dojít k rušení.

Zabezpečení.bezdrátové.sítě
Vzhledem k tomu, že počítačová síť se šíří rádiovým signálem, mohou jiné bezdrátové 
komponenty počítačové sítě v okolí tento signál zachytit a připojit se k vaší síti nebo 
sledovat její provoz. Proto by mělo být vždy povoleno zabezpečení sítě šifrovacími klíči 
Wired Equivalent Privacy (WEP) nebo WiFi Protected Access (WPA/WPA2), které 
pomohou zabránit neautorizovanému připojení nebo možnosti odposlechu provozu 
vaší sítě.

Příklad možností zabezpečení sítě naleznete v kap. Zabezpečení.bezdrátové.sítě.
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CZVáš bezdrátový směrovač

Kontrolka Stav Popis
 
 

Svítí
Bliká
Nesvítí

Je vytvořeno síťové spojení
Odesílání/příjem dat
Není připojen kabel

Wireless Svítí
Bliká
Nesvítí

Bezdrátové spojení je navázáno
Odesílání/příjem dat
Bezdrátový signál je potlačen

Internet Svítí
Bliká
Nesvítí

Připojení k Internetu
Odesílání/příjem dat
Není připojení

Modem Svítí
Nesvítí

Připojení k širokopásmovému síťovému modemu
Není spojení

Power Svítí
Nesvítí

Napájení zapnuto, normální provoz
Napájení vypnuto nebo chyba

Pohled.na.zadní.stranu.s.popisem.prvků

Zásuvka 9V 1A Do této zásuvky připojte přiložený síťový napáječ.

Zásuvka „To Modem“ Port vnější sítě.
Sem připojte širokopásmový modem.

Porty LAN1-LAN4
   

Porty sítě Ethernet 10/100 Mb/s (RJ-45).
Prvky místní sítě (např. PC, síťový rozbočovač či 
přepínač) připojte do těchto zásuvek.

Tlačítko „Reset“ Stiskem a přidržením tohoto tlačítka na dobu nejméně 
5 sekund resetujete nastavení směrovače na výchozí 
tovární hodnoty.
VAROVÁNÍ: SMAŽETE TAK SVÉ INTERNETOVÉ 
PŘIPOJENÍ.
Popis resetu směrovače bez ztráty konfigurace naleznete 
v „Reset“ (viz „Nabídka: Advanced Settings“).
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CZ Instalace

Napájení.bezdrátového.směrovače.a.připojení.kabelů

Připojte.napájení.směrovače

Přiložený síťový napáječ připojte do zásuvky 9V 1A.

Síťový napáječ připojte do zásuvky napájecí sítě.

Kontrolka napájení se rozsvítí.  
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Připojte.širokopásmový.modem

Rozpojte spojení síťovým kabelem Ethernet mezi PC a širokopásmovým modemem na 
straně PC.

Tento kabel Ethernet připojte do portu To.Modem na bezdrátovém směrovači. 

Kontrolka Modem se rozsvítí. 
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CZ

Připojte.PC.ke.směrovači:.drátově

Vezměte přiložený kabel Ethernet.

Tento kabel Ethernet připojte do portu LAN1 na SNB5600. 

Opačný konec kabelu připojte do síťového portu síťové karty v PC.

Síťová karta musí být nastavena na automatické přiřazení IP adresy (viz kap. 
„Konfigurace klientského PC“).

Kontrolka 1 se rozsvítí. 
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CZ

Konfigurace.bezdrátového.směrovače.z.instalačního.CD

Instalační CD vložte do mechaniky počítače.

Zvolte Agree.

Pokud se tato obrazovka neobjeví, spusťte CD ručně:
1 Otevřete Můj.počítač.
2 Otevřete mechaniku CD.
3 Otevřete Setup.exe.

Vyberte SNB5600.

Klepněte na Install.Software.

Vyčkejte nalezení zařízení (Wireless Router).

Klepněte na Next.
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CZ

Klepněte na Next.

Vyberte typ širokopásmového modemu (DHCP).

Zadejte nastavení širokopásmového připojení.
Tyto údaje vám poskytne váš ISP.

(uvedený příklad ukazuje konfiguraci kabelového modemu)

Vyčkejte uložení nastavení.

Klepněte na LOGIN (pokud je nastaveno heslo, zadejte je).

Stavové okno vám ukáže, že jste připojeni k Internetu.
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CZZabezpečení domácí sítě

Firewall
Povolte ochranu domácí sítě firewallem proti hackerům.

Otevřete internetový prohlížeč.

1. Zadejte do pole adresy http://192.168.1.2.
2. Klepněte na Přejít.

Klepněte na LOGIN (pokud je nastaveno heslo, zadejte je).

Klepněte na Security.

Klepněte na Firewall.

Vyberte Enable.

Klepněte na SAVE.SETTINGS.
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CZ

Bezdrátové.šifrování
Povolte šifrování pro ochranu proti napadení nebo odposlechu bezdrátového spojení.

Wi-Fi.Protected.Access.(WPA/WPA2)
Krok 1: Nastavení šifrování WPA/WPA2

Otevřete internetový prohlížeč.

1. Zadejte do pole adresy http://192.168.1.2.
2. Klepněte na Přejít.

Klepněte na LOGIN (pokud je nastaveno heslo, zadejte je).

Klepněte na Security.

Klepněte na Wireless.

Vyberte WPA&WPA2.

2

1

Krok 1
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CZ

1 Zadejte svůj klíč Pre-shared Key (=heslo)
2 Klepněte na SAVE.SETTINGS.

VAROVÁNÍ:.Šifrování.WPA/WPA2.není.zatím.aktivní.

Krok 2: Povolte WPA/WPA2 Encryption.

Klepněte na Wireless.Encryption.

1. Vyberte WPA/WPA2.Only.
2. Klepněte na SAVE.SETTINGS.

Šifrování.WPA/WPA2.je.aktivní.

21

2

1

Krok 2
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CZ

Krok 3: Připojte se k bezdrátovému směrovači.
Tento příklad ukazuje připojení pomocí bezdrátového USB adaptéru Philips 
(SNU6600).

Poklepejte na ikonu Philips.Wireless.USB.Adapter.11g na ploše.

1 Vyberte Site.Survey.
2 Klepněte na Scan.

Klepněte na Scan.

Poklepejte na šifrovaný bezdrátový směrovač.

1. Zadejte heslo Pre-Shared Key.
2. Klepněte na Apply.Changes.

Zkontrolujte IP.Information.
Gateway by mělo být 192.168.1.2.

2

1

Krok 3
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Tento příklad ukazuje obrazovky Bezdrátového síťového připojení Windows XP.

Přesuňte kurzor myši na ikonu Wireless v okně Hlavního panelu.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Wireless.
Klepněte na View.available.Wireless.Netvorks (Zobrazit dostupné bezdrátové 
sítě).

Klepněte na svůj šifrovaný bezdrátový směrovač.
Klepněte na Connect (Připojit).

Zadejte heslo WPA/WPA2 Pre-Shared Key (v terminologii Windows XP Network Key).
Klepněte na Connect (Připojit).

Nyní jste úspěšně připojeni.
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Wired.Equivalent.Privacy.(WEP)

Krok 1: Nastavte šifrování WEP.

Otevřete internetový prohlížeč

1. Zadejte http://192.168.1.2 do adresy.
2. Klepněte na Přejít.

Klepněte na LOGIN (Pokud je nastaveno heslo, zadejte je.).

Klepněte na Security.

Klepněte na Wireless.

Klepněte na WEP.

1 Vyberte 128-bit.
2 Klepněte na Clear.

2

1

Krok 1
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1 Označte políčko „Passphrase“ a zadejte heslo.
2 Klepněte na SAVE.SETTINGS.

VAROVÁNÍ:.Šifrování.WEP.není.v.této.chvíli.ještě.aktivní

Klepněte na WEP.

Zkopírujte šifrovací klíč WEP.
Poklepejte na Key1. Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na Copy.

Uložte tento klíč k dalšímu použití.

Krok 2: Povolte šifrování WEP.

Klepněte na Wireless.Encryption.

1 Vyberte WEP.Only.
2 Klepněte na SAVE.SETTINGS.

Šifrování.WEP/WPA2.je.již.od.této.chvíle.aktivní.

2

1

Krok 2

2

1
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Krok 3: Připojte se k bezdrátovému směrovači.
Pro příklad jsou uvedeny obrazovky bezdrátového USB adaptéru Philips (SNU6600).

Poklepejte na ikonu Philips.Wireless.USB.Adapter.11g na ploše.

1 Vyberte Site.Survey.
2 Klepněte na Scan.

Poklepejte na šifrovaný bezdrátový směrovač.

1 Vyberte Authentication Type.WEP.
2 Vložte klíč WEP, který jste předtím zkopírovali z bezdrátového směrovače.

1 Vyberte Key Type 104/128.bit.Encryption.
2 Vložte klíč Default Key Key.1.

Klepněte na Apply.Changes.

Krok 3

2

1

2
1
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Zkontrolujte stav Gateway IP status

Gateway by mělo být 192.168.1.2.

Krok 3: Připojte se k bezdrátovému směrovači.
Tento příklad ukazuje obrazovky připojení k bezdrátovému směrovači ve Windows XP.

Přesuňte kurzor myši na ikonu Wireless v okně Hlavního panelu.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Wireless.
Klepněte na View.available.Wireless.Netvorks (Zobrazit dostupné bezdrátové 
sítě).

Klepněte na svůj šifrovaný bezdrátový směrovač.
Klepněte na Connect (Připojit).

Zadejte WEP 
(v terminologii Windows XP Network Key).
Klepněte na Connect (Připojit).

Nyní jste úspěšně připojeni.

Krok 3
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CZ Nabídka: Setup Wizard

Otevřete internetový prohlížeč

1. Zadejte http://192.168.1.2 do adresy.
2. Klepněte na Přejít.

Klepněte na NEXT.

Klepněte na NEXT.

Vyberte použité připojení k Internetu (Internet Settings).

Typ širokopásmového připojení je popsán v dokumentaci od poskytovatele (ISP).

Zadejte nastavení ISP (v tomto příkladu dynamická IP adresa).
Klepněte na NEXT.

Status ukazuje IP adresu poskytovatele (ISP).
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CZNabídka: Home Network Settings

Nastavení.domácí.sítě

Stav.(Status)
Stránka Status zobrazuje stav připojení WAN/LAN, čísla verzí firmware a hardware, 
ilegální pokusy o připojení k síti a informace o DHCP klientech, připojených k síti. 
Tento bezpečnostní výpis můžete uložit do souboru stisknutím „Save“ a zadáním 
umístění.

Nastavení.Sítě.(Network)
V nabídce Home Networking konfigurujete IP adresu LAN sítě a povolujete DHCP 
server pro dynamické přiřazování adres.

Poznámka:  Nezapomeňte nastavit klientská PC pro dynamické přiřazování adres.

Bezdrátové.(Wireless)
Bezdrátový směrovač pracuje rovněž jako bezdrátový přístupový bod, který umožňuje 
počítačům vybaveným bezdrátovým přenosem komunikovat mezi sebou. Pro 
konfiguraci této funkce je nutné povolit bezdrátový přenos, definovat rádiové kanály, 
identifikátor domény a bezpečnostní nastavení.
Zatrhněte Enable a klepněte na „SAVE SETTINGS“.

Channel a SSID
Je nutné specifikovat společný rádiový kanál a SSID (Service Set ID), který bude 
používat bezdrátový směrovač a všichni klienti.
Ujistěte se, že všichni klienti používají stejnou hodnotu.

Access Control
Řízení přístupu vám umožňuje definovat povolený a nepovolený odchozí provoz přes 
rozhraní WAN. Výchozím nastavením je povolení veškerého odchozího provozu.

Přidání PC do tabulky filtru:

1 Klepněte na „Add PC“ v obrazovce  Access Control.

2 Definujte odpovídající nastavení služeb pro klientské PC.

3 Klepněte na „OK“ a uložte nastavení klepnutím na „SAVE SETTINGS“.
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WDS
Pokud pokrytí signálem jednoho bezdrátového směrovače nestačí, je možné jej rozšířit 
pomocí WDS.

Všechny směrovače bezdrátového distribučního systému (Wireless Distribution 
System) musí mít nastaven stejný rádiový kanál a typ šifrování (WEP / WPA/WPA2), 
pokud je použito.

Poznámka  Funkce WDS není v normách IEEE či Wifi zcela specifikována. Proto není 
možné zaručit správnou činnost WDS se všemi výrobky různých dodavatelů.

WEP
Pokud používáte k ochraně sítě WEP, nastavte stejné parametry v bezdrátovém 
směrovači i ve všech bezdrátových klientech.

Klíče můžete generovat automaticky nebo ručně. Pro automatické generování klíče 
spolu s heslem zatrhněte políčko Passphrase a zadejte řetězec znaků. Vyberte výchozí 
klíč z vysouvací nabídky. Klepněte na „SAVE SETTINGS“.

Poznámka:  Heslo může být tvořeno až 32 alfanumerickými znaky.

Při ručním zadání šifrovacího klíče zadejte 5 hexadecimálních párů znaků pro každý 
64-bitový klíč nebo zadejte 13 párů pro jediný 128-bitový klíč.
(Hexadecimální znak je číslo nebo písmeno z rozsahu 0-9 a A-F.)
Nezapomeňte, že WEP chrání data přenášená mezi bezdrátovými uzly, nechrání však 
nijak přenos v drátové síti ani v síti Internet.

WPA/WPA2
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) kombinuje protokol kontroly celistvosti 
dočasným klíčem (temporal key integrity protocol (TKIP)) a mechanismy 802.1x. 
Poskytuje šifrování dynamickým klíčem a autentikační službu 802.1x.

802.1X
Pokud ve své síti používáte 802.1x, povolte tuto funkci pro bezdrátový směrovač. 
Tyto parametry se používají v bezdrátovém směrovači pro připojení k autentikačnímu 
serveru.
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Nabídka:.Security.Settings

Firewall
Firewall bezdrátového směrovače kontroluje pakety v aplikační vrstvě, zaznamenává 
informace o TCP a UDP přenosech včetně time-out a počtu aktivních spojení 
a poskytuje možnost detekce a zachycení určitých typů síťových útoků.

Síťové útoky, které brání přístupu k zařízením sítě, se nazývají útoky Denial-of-Service 
(DoS). Útoky DoS attacks směřují proti zařízením a sítím připojeným k Internetu. Jejich 
cílem není krádež informací, ale odpojení zařízení nebo sítě, takže uživatel ztratí přístup 
k síťovým prostředkům.

Funkce firewallu bezdrátového směrovače chrání proti následujícím DoS útokům: IP 
Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP nulové délky, Smurf Attack, zpětná vazba na 
UDP port, Snork Attack, TCP null scan a TCP SYN flooding.

Firewall neovlivňuje nijak významně výkon systému, doporučuje se proto ponechat 
jej trvale zapnutý. Vyberte Enable a klepněte na tlačítko „SAVE SETTINGS“, otevře se 
podnabídka Firewall.

Access Control
Řízení přístupu Access Control dovoluje uživateli definovat povolený a nepovolený 
odchozí provoz přes rozhraní WAN. Výchozím nastavením je povolení veškerého 
odchozího provozu.

Přidání PC do tabulky filtru:

1 Klepněte na „Add PC“ v obrazovce Access Control.

2 Definujte příslušná nastavení pro služby klientského PC.

3 Klepněte na „OK“ a pak na „SAVE SETTINGS“, nastavení se uloží.

MAC Filter
Bezdrátový směrovač může rovněž omezit síťový přístup podle adres MAC.
Tabulka filtrování MAC umožňuje zadat do bezdrátového směrovače až 32 MAC adres, 
které nesmějí přistupovat přes port WAN.

1 Klepnutím na Yes povolte, nebo na No vypněte, funkci.

2 Zadejte MAC adresy do určeného místa a klepnutím na „Save Settings“ potvrďte.

URL Blocking
Bezdrátový směrovač umožňuje uživateli blokovat přístup na určité webové stránky 
zadáním úplné URL adresy nebo pomocí klíčových slov. Tato funkce se používá pro 
ochranu dětí před stránkami obsahujícími násilí nebo pornografický obsah.

Můžete zde definovat až 30 stránek.
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Schedule Rule
Můžete filtrovat přístup k Internetu lokálních klientů pomocí pravidel. Každé 
přístupové pravidlo může být aktivováno v nastavený čas. Na této stránce definujete 
časový rozpis, přístupová pravidla použijte ze stránky Access Control.

Intrusion Detection

Intrusion Detection Feature
Ochrana Stateful Packet Inspection (SPI) a Anti-DoS firewall
(Výchozí: Enabled) - Funkce Intrusion Detection bezdrátového směrovač omezuje 
příchozí provoz na port WAN. Je-li funkce SPI zapnuta, budou blokovány všechny 
příchozí pakety s výjimkou typů označených v části Stateful Packet Inspection.

RIP Defect (Výchozí: Disabled) - Pokud není paket RIP request potvrzen směrovačem, 
zůstane ve vstupní frontě a nebude odstraněn. Akumulované pakety mohou zaplnit 
vstupní frontu a způsobit tak potíže ve všech protokolech. Povolení této funkce brání 
akumulaci paketů.

Discard Ping to WAN (Výchozí: Disabled) - Brání sledování pingu na port WAN 
bezdrátového směrovače ze sítě.

Další informace získáte posunutím dolů.

Stateful Packet Inspection
Funkce se nazývá „stavová“ kontrola paketů, protože zkoumá obsah paketů a sleduje 
stav komunikace, tedy zda paketem určený počítač dříve požádal o komunikaci. Tento 
způsob zajišťuje, že veškerou komunikaci vyvolávají pouze přijímající počítače a že 
probíhá pouze mezi známými a předchozími interakcemi prověřenými zdroji. Kromě 
toho pro zvýšení bezpečnosti firewally pracující se stavovou kontrolou uzavírají 
všechny volné porty a otevírají příslušný port až na žádost o komunikaci s portem.

Je-li určitý typ komunikace prověřen, bude povolen pouze tento určitý typ provozu, 
vyvolaný vnitřní sítí LAN. Pokud např. uživatel označí v části Stateful Packet Inspection 
pouze „FTP Service“, bude blokován všechen příchozí provoz s výjimkou FTP připojení 
vyvolaných místní LAN.

Stateful Packet Inspection vám umožňuje zvolit různé typy aplikací, které používají 
dynamické přiřazování portů. Pokud chcete použít Stateful Packet Inspection (SPI) 
k blokování paketů, klepněte na tlačítko Yes v poli „Enable SPI and Anti-DoS firewall 
protection“ a pak označte typ kontroly, kterou požadujete, jako Packet Fragmentation, 
TCP Connection, UDP Session, FTP Service, H.323 Service nebo TFTP Service.

Pokud.se.hacker.pokusí.proniknout.do.sítě,.SNB5600.vás.může.varovat.přes.
e-mail

Pokud váš mail server požaduje ověření vaší identifikace před odesláním zprávy, vyplňte 
příslušná políčka POP3 server, username a password. 
Jinak nechte tato tři políčka prázdná.

Připojovací.politika.(Connection.Policy)
Zadejte příslušné hodnoty pro spojení TCP/UDP podle popisu v následující tabulce.

Poznámka: Firewall neovlivňuje nijak významně výkon systému, doporučuje se proto 
ponechat jej trvale zapnutý.

DMZ
Pokud máte klientské PC, které nemůže správně používat internetové aplikace přes 
firewall, můžete povolit obousměrný neomezený přístup k Internetu pro tohoto 
klienta.
V této obrazovce zadejte IP adresu DMZ (Demilitarized Zone) host. Přidání klienta 
do DMZ může vystavit vaši místní síť různým bezpečnostním rizikům, proto používejte 
tuto možnost jako poslední volbu.
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Bezdrátové.zabezpečení.(Wireless.Security)

Wireless Encryption
Pro zvýšení bezpečnosti drátové sítě byste měli zapnout bezpečnostní funkce.
Bezdrátový směrovač podporuje WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA/WPA2 (Wi-Fi 
Protected Access) a bezpečnostní mechanismy 802.1x.

Access Control
Řízení přístupu Access Control dovoluje uživateli definovat povolený a nepovolený 
odchozí provoz přes rozhraní WAN. Výchozím nastavením je povolení veškerého 
odchozího provozu.

Přidání PC do tabulky filtru:

1 Klepněte na „Add PC“ v obrazovce Access Control.

2 Definujte příslušná nastavení pro služby klientského PC.

3 Klepněte na „OK“ a pak na „SAVE SETTINGS“, nastavení se uloží.

MAC Filter
Bezdrátový směrovač může rovněž omezit síťový přístup podle adres MAC. Tabulka 
filtrování MAC umožňuje zadat do bezdrátového směrovače až 32 MAC adres, které 
nesmějí přistupovat přes port WAN.

1 Klepnutím na Yes povolte, nebo na No vypněte, funkci.

2 Zadejte MAC adresy do určeného místa a klepnutím na „Save Settings“ potvrďte.

Poznámka: Viz též „Nalezení adresy MAC síťové karty“.

WEP
Pokud používáte k ochraně sítě WEP, nastavte stejné parametry v bezdrátovém 
směrovači i ve všech bezdrátových klientech.

Klíče můžete generovat automaticky nebo ručně zadat.
Pro automatické generování klíče spolu s heslem zatrhněte políčko Passphrase 
a zadejte řetězec znaků. Vyberte výchozí klíč z vysouvací nabídky. Klepněte na „SAVE 
SETTINGS“.

Poznámka:. Heslo může být tvořeno až 32 alfanumerickými znaky.

Při ručním zadání šifrovacího klíče zadejte 5 hexadecimálních párů znaků pro každý 64-
bitový klíč nebo zadejte 13 párů pro jediný 128-bitový klíč.
(Hexadecimální znak je číslo nebo písmeno z rozsahu 0-9 a A-F.)
Nezapomeňte, že WEP chrání data přenášená mezi bezdrátovými uzly, nechrání však 
nijak přenos v drátové síti ani v síti Internet.
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WPA/WPA2
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) kombinuje protokol kontroly celistvosti 
dočasným klíčem (Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)) a mechanismy 802.1x. 
Poskytuje šifrování dynamickým klíčem a autentikační službu 802.1x.

802.1X
Pokud ve své síti používáte 802.1x, povolte tuto funkci pro bezdrátový směrovač. 
Tyto parametry se používají v bezdrátovém směrovači pro připojení k autentikačnímu 
serveru.
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Home.network.settings

Stav.(Status)
Stránka Status zobrazuje stav připojení WAN/LAN, čísla verzí firmware a hardware, 
ilegální pokusy o připojení k síti a informace o DHCP klientech, připojených k síti. 
Tento bezpečnostní výpis můžete uložit do souboru stisknutím „Save“ a zadáním 
umístění.

Nastavení.Sítě.(Network)
V nabídce Home Networking konfigurujete IP adresu LAN sítě a povolujete DHCP 
server pro dynamické přiřazování adres.

Poznámka: Nezapomeňte nastavit klientská PC pro dynamické přiřazování adres.

Bezdrátové.(Wireless)
Bezdrátový směrovač pracuje rovněž jako bezdrátový přístupový bod, který umožňuje 
počítačům vybaveným bezdrátovým přenosem komunikovat mezi sebou. Pro 
konfiguraci této funkce je nutné povolit bezdrátový přenos, definovat rádiové kanály, 
identifikátor domény a bezpečnostní nastavení.
Zatrhněte Enable a klepněte na „SAVE SETTINGS“.

Channel a SSID
Je nutné specifikovat společný rádiový kanál a SSID (Service Set ID), který bude 
používat bezdrátový směrovač a všichni klienti.
Ujistěte se, že všichni klienti používají stejnou hodnotu.

Access Control
Řízení přístupu vám umožňuje definovat povolený a nepovolený odchozí provoz přes 
rozhraní WAN. Výchozím nastavením je povolení veškerého odchozího provozu.

Přidání PC do tabulky filtru:

1 Klepněte na „Add PC“ v obrazovce Access Control.

2 Definujte odpovídající nastavení služeb pro klientské PC.

3 Klepněte na „OK“ a uložte nastavení klepnutím na „SAVE SETTINGS“.
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WDS
Pokud pokrytí signálem jednoho bezdrátového směrovače nestačí, je možné jej rozšířit 
pomocí WDS.

Všechny směrovače bezdrátového distribučního systému (Wireless Distribution 
System) musí mít nastaven stejný rádiový kanál a typ šifrování (WEP / WPA/WPA2), 
pokud je použito.

Poznámka: Funkce WDS není v normách IEEE či Wifi zcela specifikována. Proto není 
možné zaručit správnou činnost WDS se všemi výrobky různých dodavatelů.

WEP
Pokud používáte k ochraně sítě WEP, nastavte stejné parametry v bezdrátovém 
směrovači i ve všech bezdrátových klientech.

Klíče můžete generovat automaticky nebo zadávat ručně. Pro automatické generování 
klíče spolu s heslem zatrhněte políčko Passphrase a zadejte řetězec znaků. Vyberte 
výchozí klíč z vysouvací nabídky. Klepněte na „SAVE SETTINGS“.

Poznámka: Heslo může být tvořeno až 32 alfanumerickými znaky.

Při ručním zadání šifrovacího klíče zadejte 5 hexadecimálních párů znaků pro každý 
64-bitový klíč nebo zadejte 13 párů pro jediný 128-bitový klíč.
(Hexadecimální znak je číslo nebo písmeno z rozsahu 0-9 a A-F.)
Nezapomeňte, že WEP chrání data přenášená mezi bezdrátovými uzly, nechrání však 
nijak přenos v drátové síti ani v síti Internet.

WPA/WPA2
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) kombinuje protokol kontroly celistvosti 
dočasným klíčem (temporal key integrity protocol (TKIP)) a mechanismy 802.1x. 
Poskytuje šifrování dynamickým klíčem a autentikační službu 802.1x.

802.1X
Pokud ve své síti používáte 802.1x, povolte tuto funkci pro bezdrátový směrovač. 
Tyto parametry se používají v bezdrátovém směrovači pro připojení k autentikačnímu 
serveru.
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Nabídka:.Advanced.Settings

NAT
Překlad síťových adres (Network Address Translation) umožňuje přístup k Internetu 
více uživatelům, sdílejícím jednu veřejnou IP adresu.

Address Mapping
Dovoluje sdílení jedné nebo několika veřejných IP adres více vnitřními uživateli. Funkce 
rovněž skrývá místní síť pro zvýšení soukromí a bezpečnosti.Zadejte veřejnou adresu 
Public IP address, kterou chcete sdílet, do políčka Global IP. Rozsah vnitřních IP adres, 
které bude globální IP sdílet, zadejte do pole „from“.

Virtual Server
Pokud konfigurujete bezdrátový server jako virtuální server, vzdálení uživatelé, kteří 
přistupují ke službám jako web nebo FTP ve vašem lokálním umístění přes veřejné 
IP adresy, mohou být automaticky přesměrováni na lokální servery nakonfigurované 
se soukromými IP adresami. Jinými slovy, bezdrátový směrovač podle požadované 
služby (číslo portu TCP/UDP) přesměruje žádosti o externí služby na příslušný server 
(umístěný na jiné interní IP adrese).

Pokud např. nastavíte Type/Public Port na TCP/80 (HTTP nebo web) a Private IP/
Port na 192.168.1.10/80, budou všechny žádosti o HTTP od externích uživatelů 
přesměrovány na 192.168.1.10 na portu 80. Tak mohou pouhým zadáním IP adresy 
poskytnuté ISP uživatelé Internetu přistupovat ke službě na lokální adrese, na niž je 
přesměrujete.

Seznam portů naleznete na následující adrese:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers.

Special Applications
Některé aplikace vyžadují vícenásobné připojení, např. hraní po Internetu, 
videokonference a Internetová telefonie.

Tyto aplikace nemusí pracovat při povolení překladu adres Network Address 
Translation (NAT). Pokud provozujete aplikaci vyžadující vícenásobné připojení, 
nastavte na této stránce přídavné veřejné porty (additional public ports), které budou 
otevřeny pro každou aplikaci.

NAT Mapping Table
Stránka zobrazuje aktuální mapování adres NAPT (Network Address Port Translation).
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Údržba.(Maintenance)
Nabídku Maintenance použijete k zálohování aktuální konfigurace, vyvolání naposledy 
uložené konfigurace, obnovení továrního nastavení, aktualizaci firmware a resetu 
bezdrátového směrovače.

Configuration Tools
Vyberte funkci a klepněte na Next.

Backup vám umožní uložení konfigurace bezdrátového směrovače do souboru. Restore 
použijete k obnovení uloženého konfiguračního souboru. Restore to Factory Defaults 
resetuje bezdrátový směrovač do továrního nastavení.
Budete požádáni o potvrzení své volby.

Firmware Upgrade
Obrazovku Firmware Upgrade využijete k aktualizaci firmware nebo uživatelského 
rozhraní na poslední verzi. Aktualizační soubor stáhněte z www.philips.com/support 
(Model SNB5600) a uložte jej na pevný disk. Pak jej klepnutím na „Browse...“ najděte. 
Klepněte na „BEGIN UPGRADE“. Na stránce Status v sekci Information ověřte, zda 
byla aktualizace úspěšná.

Reset
Bezdrátový směrovač zresetujete kilepnutím na „REBOOT ROUTER“.

Pokud provedete reset z této stránky, konfigurace se nevrátí na tovární nastavení.

Poznámka: Pokud použijete tlačítko Reset na zadním panelu, bezdrátový směrovač 
provede studený reset. Pokud přidržíte tlačítko déle než 5 sekund, obnoví se 
tovární hodnoty nastavení.

System

Time Settings
Z vysunuté nabídky vyberte příslušnou časovou zónu. Tato informace se používá 
k označení událostí a filtrování klientů.

Pro přesné označování událostí a systémových změn je nutné nastavit časovou zónu. 
Vyberte svoji časovou zónu z výsuvné nabídky.

Pokud chcete automaticky synchronizovat bezdrátový směrovač s veřejným časovým 
serverem, zatrhněte políčko Automatic Time Server Maintenance. Požadovaný server 
vyberte z výsuvné nabídky.

Password Settings
Stránku použijete ke změně hesla (password) pro přístup ke správě bezdrátového 
serveru.

Hesla obsahují 3~12 alfanumerických znaků a závisejí na použití.

Poznámka: Pokud heslo ztratíte nebo se vám nedaří přístup do rozhraní pro správu, 
stiskněte tlačítko Reset na zadním panelu, přidržte je po dobu nejméně 
5 sekund a obnovte tak tovární nastavení. Ve výchozím nastavení není přístup 
k rozhraní chráněn heslem.
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VAROVÁNÍ!
Pokud resetujete bezdrátový směrovač modrým tlačítkem Reset, všechna nastavení 
včetně vašeho ISP budou ztracena.

Zadáním maximální délky Idle Time Out (v minutách) definujete maximální dobu 
nečinnosti, po kterou je udržováno spojení.
Pokud je spojení nečinné po dobu delší než nastavenou, systém se odpojí a pro další 
přístup k rozhraní správy systému se musíte znovu přihlásit. (Výchozí: 10 minut)

Remote Management
Ve výchozím nastavení je přístup ke správě povolen pouze uživatelům z místní sítě.
Můžete však spravovat bezdrátový směrovač ze vzdáleného počítače, v tom případě 
zadejte jeho IP adresu na této obrazovce. Ověřte zatržení políčka Enabled, zadejte IP 
adresu Host Address a klepněte na „SAVE SETTINGS“.

Poznámka: Pokud označíte Enable a zadáte IP adresu 0.0.0.0, může spravovat bezdrátový 
směrovač jakýkoli vzdálený počítač.

Pro vzdálenou správu přes adresu WAN IP je nutné se připojit přes port 8080. Prostě 
zadejte WAN IP adresu následovanou :8080, např., 212.120.68.20:8080.
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Nastavení.UPNP.(Universal.Plug.and.Play)
S Universal Plug and Play se může zařízení automaticky dynamicky připojit k síti, získat 
IP adresu, komunikovat své možnosti a zjistit přítomnost a možnosti ostatních zařízení 
v síti. Zařízení pak mohou přímo komunikovat jedno s druhým.
Dále to umožňuje síťové spojení peer-to-peer

Nastavení.DDNS.(Dynamic.DNS)
DDNS text „Domain Name“ je série alfanumerických řetězců oddělených tečkami, 
které odpovídají adresám v síti a identifikují vlastníka adresy.
Dynamické DNS poskytuje uživatelům Internetu způsob, jak svázat svůj název domény 
s počítačem nebo serverem. DDNS umožňuje, aby název domény sledoval automaticky 
vaši IP adresu změnou záznamu DNS při každé změně IP adresy.
Sekce Server Configuration automaticky otevírá možnosti TCP portu, zatržené v sekci 
Virtual Server. Prostě zadejte adresu IP Address vašeho serveru, jako je webový server, 
a pak klepněte na možnost HTTP Port 80, takže uživatelé budou moci přistupovat 
k vašemu webovému serveru z internetového připojení.
Tato funkce DNS je umožněna poskytovatelem služby DDNS. S připojením DDNS 
můžete provozovat vlastní webové stránky, poštovní server, FTP stránku a další služby 
z vlastního umístění i v případě, že používáte dynamickou IP adresu. (Výchozí: Disable)

Routing
Tyto stránky definují parametry směrování, včetně statických tras a parametrů RIP 
(Routing Information Protocol).

Static route parameter

1 Klepnutím na „Add“ přidáte nový statický směr (static route) do seznamu.

2 Klepnutím na „Save Settings“ uložíte konfiguraci.

RIP parameter
RIP zasílá zprávy o aktuálním směrování v pravidelných intervalech a při změně 
topologie sítě. Pokud směrovač přijme zprávu obsahující změny v zadání, aktualizuje 
tabulku propojení tak, aby odpovídala změnám tras. Směrovače RIP udržují pouze 
nejlepší cestu k cíli.

Po aktualizaci tabulky propojení směrovač okamžitě přenáší aktualizace ostatním 
směrovačům v síti, aby je informoval o změnách.

Routing table
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Po dokončení instalace hardware připojením všech síťových zařízení je nutné 
nakonfigurovat počítač pro připojení k bezdrátovému směrovači.
Viz: „Windows 2000“
 „Windows XP“
 „Bezdrátové adaptéry“

Konfigurace.TCP/IP
Pro přístup k Internetu přes bezdrátový směrovač musíte nakonfigurovat síťové 
nastavení počítačů v síti LAN tak, aby používaly stejnou IP adresu podsítě (Subnet) jako 
bezdrátový směrovač. Výchozí nastavení IP tohoto bezdrátového směrovače jsou:

IP Address 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Funkce DHCP Enable
DHCP IP Pool Range 192.168.1.11 až 192.168.1.60

Poznámka: Tato nastavení můžete změnit tak, aby odpovídala požadavkům sítě, nejprve 
však musíte nakonfigurovat alespoň jeden počítač pro přístup k rozhraní 
správy konfigurace bezdrátového směrovače, abyste mohli požadované změny 
provést. (Viz „Konfigurace bezdrátového směrovače“, kde naleznete návod ke 
konfiguraci bezdrátového směrovače.)

Windows.NT.4.0
1 Na ploše Windows klepněte na Start/Settings/Control Panel.

2 Poklepejte na ikonu Network.

3 V okně Network vyberte záložku Protocols. 
Poklepejte na TCP/IP Protocol.

4 Po otevření okna Microsoft TCP/IP Properties vyberte záložku IP Address.
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5 Ve vysouvací nabídce Adapter se ujistěte, že je zvolen adaptér Ethernet.

6 Pokud je již zvoleno „Obtain an IP address automatically“, je počítač již konfigurován 
pro DHCP. Pokud nikoli, vyberte tuto možnost a klepněte na „Apply“.

7 Klepnutím na záložku DNS zobrazíte primární a sekundární DNS servery. 
Poznamenejte si tyto hodnoty a klepněte na „Remove“. Klepněte na „Apply“ a pak 
na „OK“.

8 Windows zkopírují některé soubory a pak budete požádáni o restart systému. 
Klepněte na Yes a počítač se restartuje.

Zrušte.HTTP.Proxy
Je nutné ověřit, zda je funkce „HTTP Proxy“ webového prohlížeče vypnuta. Je to nutné 
proto, aby bylo možné v prohlížeči zobrazit konfigurační HTML stránky bezdrátového 
směrovače (viz „Internet Explorer“).

Získejte.nastavení.IP.z.bezdrátového.směrovače
Nyní jste nakonfigurovali svůj počítač pro spojení s bezdrátovým směrovačem a je 
nutné získat nové síťové nastavení.
Opuštěním starého nastavení DHCP IP a jeho přepsáním nastavením z bezdrátového 
směrovače ověříte, zda jste správně nakonfigurovali počítač.

1 Na ploše Windows klepněte na Start/Programs/Command Prompt.

2 Do příkazového řádku napište „IPCONFIG /RELEASE“ a stiskněte klávesu ENTER.

3 Napište „IPCONFIG /RENEW“ a stiskněte klávesu ENTER. Ověřte, zda je vaše IP 
adresa nyní 192.168.1.xxx, maska podsítě (Subnet Mask) 255.255.255.0 a Default 
Gateway je 192.168.1.2. 
Tyto hodnoty potvrzují, že bezdrátový směrovač pracuje.
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4 Napište „EXIT“ a stiskem klávesy ENTER uzavřete příkazový řádek. 
Počítač je nyní nakonfigurován pro spojení s bezdrátovým směrovačem.

Windows.2000
1 Na ploše Windows klepněte na Start/Settings/Network a Dial-Up Connections.

2 Klepněte na ikonu, která odpovídá spojení s bezdrátovým směrovačem.

3 Otevře se obrazovka spojení. Klepněte na Properties.

4 Poklepejte na Internet Protocol (TCP/IP).

5 Pokud je již zvoleno „Obtain an IP address automatically“ a „Obtain DNS server 
address automatically“, počítač je již nakonfigurován pro DHCP. Pokud nikoli, 
vyberte tuto možnost.

Zrušte.HTTP.Proxy
Je nutné ověřit, zda je funkce „HTTP Proxy“ webového prohlížeče vypnuta. Je to nutné 
proto, aby bylo možné v prohlížeči zobrazit konfigurační HTML stránky bezdrátového 
směrovače (viz „Internet Explorer“).

Získejte.nastavení.IP.z.bezdrátového.směrovače
Nyní jste nakonfigurovali svůj počítač pro spojení s bezdrátovým směrovačem 
a je nutné získat nové síťové nastavení. Opuštěním starého nastavení DHCP IP 
a jeho přepsáním nastavením z bezdrátového směrovače ověříte, zda jste správně 
nakonfigurovali počítač.
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1 Na ploše Windows klepněte na Start/Programs/Accessories/Command Prompt.

2 Do příkazového řádku napište „IPCONFIG /RELEASE“ a stiskněte klávesu ENTER.

3 Napište „IPCONFIG /RENEW“ a stiskněte klávesu ENTER. Ověřte, zda je vaše IP 
adresa nyní 192.168.1.xxx, maska podsítě (Subnet Mask) 255.255.255.0 a Default 
Gateway je 192.168.1.2.

 Tyto hodnoty potvrzují, že bezdrátový směrovač pracuje.

4 Napište „EXIT“ a stiskem klávesy ENTER uzavřete příkazový řádek.

 Počítač je nyní nakonfigurován pro spojení s bezdrátovým směrovačem.

Windows.XP
1 Na ploše Windows klepněte na Start/Control Panel.

2 V Ovládacích panelech klepněte na Network a Internet Connections.

3 Otevře se okno Network Connections. 
Poklepejte na připojení tohoto zařízení.

4 Otevře se obrazovka spojení. Klepněte na Properties.

5 Poklepejte na Internet Protocol (TCP/IP).

6 Pokud je již zvoleno „Obtain an IP address automatically“ a „Obtain DNS server 
address automatically“, počítač je již nakonfigurován pro DHCP. Pokud nikoli, 
vyberte tuto možnost.

Zrušte.HTTP.Proxy
Je nutné ověřit, zda je funkce „HTTP Proxy“ webového prohlížeče vypnuta. Je to nutné 
proto, aby bylo možné v prohlížeči zobrazit konfigurační HTML stránky bezdrátového 
směrovače (viz „Internet Explorer“).

Získejte.nastavení.IP.z.bezdrátového.směrovače
Nyní jste nakonfigurovali svůj počítač pro spojení s bezdrátovým směrovačem 
a je nutné získat nové síťové nastavení. Opuštěním starého nastavení DHCP IP 
a jeho přepsáním nastavením z bezdrátového směrovače ověříte, zda jste správně 
nakonfigurovali počítač.

1 Na ploše Windows klepněte na Start/Programs/Accessories/Command Prompt.

2 Do příkazového řádku napište „IPCONFIG /RELEASE“ a stiskněte klávesu ENTER.
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3 Napište „IPCONFIG /RENEW“ a stiskněte klávesu ENTER. Ověřte, zda je vaše IP 
adresa nyní 192.168.1.xxx, maska podsítě (Subnet Mask) 255.255.255.0 a Default 
Gateway je 192.168.1.2. Tyto hodnoty potvrzují, že bezdrátový směrovač pracuje. 
Napište „EXIT“ a stiskem klávesy ENTER uzavřete příkazový řádek.

 Počítač je nyní nakonfigurován pro spojení s bezdrátovým směrovačem.

Konfigurace.počítače.Macintosh
Můžete zjistit, že některé instrukce přesně neodpovídají vašemu operačnímu systému. 
Je tomu tak proto, že byly vytvořeny v systému Mac OS10.2. Systémy MAC OS7.x 
a vyšší jsou podobné, nikoli však identické s Mac OS 10.2.

Postupujte takto:

1 Vysuňte Apple Menu. Klepněte na System Performance.

2 Poklepejte na ikonu Network v okně System Preferences.

3 Pokud je již v poli Configure zvoleno „Using DHCP Server“, počítač je již 
nakonfigurován pro DHCP. Pokud nikoli, vyberte tuto možnost.

4 Vaše nová nastavení jsou uvedena v záložce TCP/IP. Ověřte, zda je vaše IP adresa 
nyní 192.168.1.xxx, maska podsítě (Subnet Mask) 255.255.255.0 a Default Gateway 
je 192.168.1.2. Tyto hodnoty potvrzují, že bezdrátový směrovač pracuje.

5 Uzavřete okno Network. 
 
Počítač je nyní nakonfigurován pro spojení s bezdrátovým směrovačem.
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Zrušte.HTTP.Proxy
Je nutné ověřit, zda je funkce „HTTP Proxy“ webového prohlížeče vypnuta. Je to nutné 
proto, aby bylo možné v prohlížeči zobrazit konfigurační HTML stránky bezdrátového 
směrovače. Následující kroky platí pro Internet Explorer.

Internet.Explorer
1 Otevřete Internet Explorer a klepněte na tlačítko Stop. 

Klepněte na Explorer/Preferences.

2 V okně Internet Explorer Preferences pod Network vyberte Proxies.

3 Odznačte všechny políčka a klepněte na OK.

Konfigurace.bezdrátového.adaptéru
Spojení s SNB5600 můžete provést pomocí bezdrátového Wi-Fi adaptéru. Prostudujte 
si, prosím, návod k Wi-Fi adaptéru pro spojení se SNB5600.

Zrušte.HTTP.Proxy
Je nutné ověřit, zda je funkce „HTTP Proxy“ webového prohlížeče vypnuta.
Je to nutné proto, aby bylo možné v prohlížeči zobrazit konfigurační HTML stránky 
bezdrátového směrovače. Následující kroky platí pro Internet Explorer.

Internet.Explorer
1 Otevřete Internet Explorer.

2 Klepněte na tlačítko Stop  a pak na Tools/Internet Options.

3 V okně Internet Options klepněte na záložku Connections. 
Dále klepněte na tlačítko LAN Settings... .
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Adresa.MAC
Adresu MAC můžete použít k zabránění nechtěného přístupu k bezdrátovému 
směrovači. Postup je vysvětlen v MAC Filter.
Adresa MAC je ve formátu xx:xx:xx:xx:xx:xx, kde x může být v rozsahu [0...9, A...F]

Windows.NT4/2000/XP
Klepněte na Start/Programs/Command Prompt. Napište „ipconfig /all“ a stiskněte 
„ENTER“.

Adresa MAC se vypíše jako „Physical Address“.

Macintosh
Klepněte na System Preferences/Network.

Adresa MAC se vypíše jako „Ethernet Address“ v záložce TCP/IP.

Linux
Spusťte příkaz „/sbin/ifconfig“.

Jak vytvořit počítačovou síť?

Na dalších stránkách naleznete příklad vytvoření počítačové sítě pomocí bezdrátového 
směrovače Philips.

Varování: Bezdrátový směrovač pouze vytváří spojení mezi bezdrátovými prvky 
sítě. Využití této sítě je na vás.

Vytvoření počítačové sítě je nezávislá činnost, která vyžaduje aplikační programové 
vybavení jiných výrobců.
Například síťové programy, které jsou součástí operačního systému Windows 
společnosti Microsoft.

Proto považujte dále uvedený popis za pouhý příklad.

JAKOU.VERZI.WINDOWS.POUŽÍVÁTE?

1. Síť vytvářejte na počítači s nejnovějším operačním systémem. Pořadí vhodnosti je : 
Windows XP, Windows 2000 , Windows ME a konečně Windows 98SE.

2. Použijte průvodce Networking Setup Wizard a nechte jej vytvořit instalační disketu.
3. Pomocí této diskety pak nastavte ostatní počítače.

Pro.Windows.XP.a.Windows.2000.
Dále v této kapitole naleznete Windows ME a Windows 98SE.

Klepněte na tlačítko Windows Start a na „Control Panel“ v seznamu.
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Poklepejte na ikonu „Network and Internet connections“.

V seznamu klepněte doleva na „Setting-up a home network or small business 
network“.

Zobrazí se průvodce Wizard Network Setup. Pokračujte klepnutím na „Next“.

Nastavení.Wizard.Network

1. Pozorně si přečtěte návod, který průvodce přináší a upravte nastavení podle typu 
sítě, kterou chcete vytvořit. Pomocí funkce Help průvodce získáte další informace, 
které potřebujete pro použití průvodce.

2. V každém okně přejdete dále klepnutím na „Next“.
3. Dále jsou popsány některé důležité kroky průvodce.

Před klepnutím na „Next“ zatrhněte políčko ignorování nefunkčních síťových připojení.
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1. Zadejte popis, který vám usnadní rozpoznání počítače.
2. Zadejte název, který se pro každý počítač liší.
3. Klepněte na „Next“.

Zadejte název pracovní skupiny (workgroup) stejný pro všechny počítače v síti 
a klepněte na „Next“.

Zvolte vytvoření instalačního disku (networking setup disk). Pak klepněte na „Next“.

Klepnutím na „Finish“ uzavřete průvodce a pak pomocí disku nastavte ostatní počítače.

Pro sdílení složek po síti: Spusťte Windows Explorer a pravým tlačítkem myši klepněte 
na složku, kterou chcete sdílet. Klepněte na záložku „Sharing“ a upravte nastavení.
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Prozkoumání sítě: Poklepejte na ikonu Network Environment na ploše.
Pokud potřebujete další informace, použijte Windows Help.

Pro.Windows.ME.a.Windows.98SE.
Viz předchozí část kapitoly pro Windows XP a Windows 2000.

Klepněte na tlačítko Windows Start, klepněte na „Settings“ a na „Control Panel“ 
v seznamu.

Poklepejte na ikonu „Network“.

Klepněte na záložku „Identification“.

Philips SNK5600 UM CZ.indd   44 6.9.2007   16:00:41



��

CZ

1. Zadejte název, který se pro každý počítač v síti liší.
2. Zadejte název pracovní skupiny (workgroup) stejný pro všechny počítače v síti.
3. Zadejte popis, který vám usnadní rozpoznání počítače.
4. Pokračujte klepnutím na záložku “Configuration“.

Klepněte na tlačítko „Sharing files and printers“.

Vyberte přístupové možnosti, které potřebujete, a pokračujte klepnutím na „OK“.
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Klepnutím na „OK“ přijměte změny.

Pro sdílení složek po síti: Spusťte Windows Explorer a pravým tlačítkem myši klepněte 
na složku, kterou chcete sdílet. Klepněte na záložku „Sharing“ a upravte nastavení.

Prozkoumání sítě: Poklepejte na ikonu Network Environment na ploše.
Pokud potřebujete další informace, použijte Windows Help.
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Tato část popisuje všeobecné potíže, s nimiž se můžete setkat, a jejich možná řešení. 
Stav bezdrátového směrovače můžete snadno sledovat pomocí indikátorů na panelu.

Problém
Nemohu se připojit k bezdrátovému 
směrovači

Příčina/řešení
Váš PC nedostal IP adresu ze směrovače.
• Ověřte, zda má PC IP adresu. 

Otevřete příkazový řádek (klávesa Windows “r“, napište cmd, stiskněte Enter). 
Napište ipconfig. 
Zkontrolujte adresu gateway: 192.168.1.2.

PC nekomunikuje s bezdrátovým směrovačem.
• Ověřte, zda je možné komunikovat s bezdrátovým směrovačem. 

Otevřete příkazový řádek. 
Napište ping 192.168.1.2 
Odpověď by měla být “Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=110ms TTL=32“ 
(time a TTL se mohou lišit)

PC nemá/nedostal IP adresu Síťová karta není konfigurována pro automatické získání IP adresy.
• Zkontrolujte, zda je Network Interface Card (NIC) v režimu DHCP. 

Viz kap. „Konfigurace PC“.

Rychlost síťové karty neodpovídá rychlosti bezdrátového směrovače.
• Nastavte síťový adaptér na pevnou rychlost v počítači.

1 Klepněte na Start.
2 Klepněte na Settings.
3 Klepněte na Network.Connections.
4 Vyberte síťovou kartu. Klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte Properties.
5 Klepněte na Configure.
6 Klepněte na záložku Advanced.

Klepněte na Link Speed&Duplex.
Vyberte rychlost Full.Duplex (100 Mbps nebo 10 Mbps).

Není připojen kabel mezi PC a bezdrátovým směrovačem.
• Zkontrolujte síťový kabel a stav kontrolek na bezdrátovém směrovači.
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DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky konfiguruje 
nastavení TCP/IP všech počítačů v domácí síti.

DNS.Server.Address DNS znamená Domain Name System, což umožňuje počítačům hostícím Internet nést 
název domény a jednu nebo více IP adres. Server DNS udržuje databázi hostitelských 
počítačů jejich příslušných názvů domén a IP adres, takže po obdržení žádosti 
o doménu je uživatel směrován na správnou IP adresu. Adresa DNS serveru, kterou 
používají počítače vaší domácí sítě, představuje umístění DNS serveru, které vám 
přiřadil váš poskytovatel ISP.

DSL.Modem DSL znamená Digital Subscriber Line.
Modem DSL používá vaši telefonní linku pro přenos dat vysokou rychlostí.

Ethernet Norma počítačových sítí. Sítě Ethernet jsou spojeny zvláštními kabely a rozbočovači 
a přenášejí data rychlostmi až 10 miliónů bitů za sekundu (Mbps).

HPNA Home Phone Line Networking Alliance, což je asociace sdružení (včetně) pracujících 
na přijetí jediného unifikovaného standardu pro síťový přenos po telefonní lince. Váš 
Home Connect gateway domácí sítě odpovídá HPNA Specification 2.0, což umožňuje 
přenosovou rychlost až 1 milión bitů za sekundu (Mbps) po stávající telefonní lince.

IP.Address IP znamená Internet Protocol.
IP adresa se skládá ze série čtyř čísel oddělených tečkami a představuje jediný, unikátní 
hostitelský počítač Internetu. Např.: 192.34.45.8.

ISP.Gateway.Address..
(viz.definice.ISP)

Adresa ISP Gateway Address je IP adresou pro internetový směrovač u ISP 
(poskytovatele připojení). Tato adresa je nutná pouze při použití kabelového nebo DSL 
modemu.

ISP Internet Service Provider, poskytovatel připojení. ISP je obchodník, který poskytuje 
připojení k Internetu pro jednotlivé domácnosti a další podniky nebo organizace.

LAN Local Area Network.
Síť LAN tvoří skupina počítačů a zařízení propojených spolu v relativně malé oblasti 
(jako je dům nebo kancelář). Vaše domácí síť se považuje za LAN.

MAC.Address MAC znamená Media Access Control.
Adresa MAC address je hardwarová adresa zařízení připojeného k síti.

NAT Network Address Translation (překlad internetových adres). Tento proces umožňuje 
počítačům ve vaší síti používat jednu IP adresu. Pomocí možností NAT gateway Home 
Connect domácí sítě můžete přistupovat k Internetu z kteréhokoli počítače domácí 
sítě bez nutnosti zakoupení dalších IP adres od svého ISP.

PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet.
Point-to-Point Protocol představuje způsob zabezpečení přenosu dat vytvořený 
původně pro vytáčené připojení; PPPoE je určen pro síť Ethernet.

RJ-45 Standardní konektor Jack-45, 8 pólů

Secondary.Dial-Up
Sekundární.

Sekundární telefonní číslo používá váš ISP v případě, že je primární číslo linky obsazeno 
příliš mnoha zákazníky. Sekundární telefonní číslo se použije v případě, že primární 
číslo není dostupné.

SPI Stateful Packet Inspection. SPI je typ zabezpečení Internetu korporátního stupně, které 
poskytuje gateway domácí sítě Home Connect. Pomocí SPI gateway vystupuje jako 
„firewall“ a chrání síť před napadením.

Subnet.Mask
Maska.podsítě

Maska podsítě, která může být součástí informace TCP/IP o vašeho ISP, sestává ze 
sady čtyř čísel, konfigurovaných jako IP adresa. Používá se pro vytváření čísel IP 
adres používaných pouze v části sítě (oproti platným IP adresám, rozpoznatelným na 
Internetu, které musí přiřadit InterNIC).

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
Jedná se o standardní protokol pro přenos dat po síti Internet.

WAN Wide Area Network.
Síť propojující počítače umístěné v geograficky oddělených oblastech (např. různých 
budovách, městech, zemích). Internet je typickou rozprostřenou sítí WAN.
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Fyzické.charakteristiky
Porty
– Čtyři porty 10/100 Mb/s RJ-45

Funkce.správy
– Aktualizace firmware přes web
– Správa přes Web (konfigurace)
– Indikátory napájení
– Záznam událostí a historie
– Síťový ping

Bezpečnostní.funkce
– Přístup ke konfiguraci chráněný heslem
– Ověřování uživatele (PAP/CHAP) pomocí PPP
– Firewall NAT NAPT
– Průchod VPN (režim IPSec-ESP Tunnel mode,L2TP, PPTP)

Funkce.LAN
– IEEE 802.1d (samoučící se, transparent Bridging)
– DHCP Server
– DNS Proxy
– Static Routing, RIPv1 a RIP

Rádiové.funkce
– Bezdrátový vf modul
– 802.11g Radio: 2,4 GHz
– 802.11b Radio: 2,4 GHz
Europe - ETSI
– 2412~2472MHz (Ch1~Ch13)

Typ.modulace
– OFDM, CCK

Provozní.kanály.podle.IEEE.802.11b:
– 13 kanálů (ETSI)

Provozní.kanály.podle.IEEE.802.11g:
– 13 kanálů (Evropa)

Výstupní.vf.výkon.poměr.modulace-výstupní.výkon.(dBm)
802.11b - 1 Mb/s (16 dBm)
802.11b - 2 Mb/s (16 dBm)
802.11b - 5,5 Mb/s (16 dBm)
802.11b - 11 Mb/s (16 dBm)

Poměr.modulace-výstupní.výkon.(dBm)
802.11g - 6 Mb/s (15 dBm)
802.11g - 9 Mb/s (15 dBm)
802.11g - 12 Mb/s (15 dBm)
802.11g - 18 Mb/s (15 dBm)
802.11g - 24 Mb/s (15 dBm)
802.11g - 36 Mb/s (15 dBm)
802.11g - 48 Mb/s (15 dBm)
802.11g - 54 Mb/s (15 dBm)
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