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BEZPEČNOSTNÉ A REGULAČNÉ UPOZORNENIA
Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce limitmi pre Triedu B
výpočtových zariadení v súvislosti s Podsekciou B Časti 15 FCC pravidiel, ktoré
sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti rušeniu, keď je
zariadenie prevádzkované v komerčnom prostredí. Prevádzka zariadenia v obytnej zóne
môže spôsobovať rušenie a v takomto prípade je užívateľ povinný na svoje vlastné náklady
prijať všetky opatrenia, ktoré by rušenie napravili.
Toto digitálne zariadenie spĺňa požiadavky pre radiačné žiarenie v súvislosti
s limitom B z EN55022/1998 a požiadavky pre odolnosť v súvislosti s
EN55024/1998 obytného, obchodného a ľahkého priemyslu.
R&TTE Vyhlásenie o zhode
Toto zariadenie vyhovuje všetkým požiadavkám SMERNICE 1999/5/EC
EURÓPSKEJ RADY A PARLAMENTU z 9. marca 1999 o rádiových zariadeniach
a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody
(R&TTE). R&TTE smernica ruší a nahrádza Smernicu 98/13/EEC (Koncové
telekomunikačné zariadenia a zariadenia družicových pozemských staníc) s platnosťou od 8.
apríla 2000.

Odpad elektrických & elektronických zariadení
Likvidácia elektrických a elektronických zariadení
(Platné v Európskej únii a v ďalších európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení naznačuje, že sa s produktom nesmie
zaobchádzať ako s domácim odpadom. Namiesto toho by malo byť zariadenie
vzaté do zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Zabezpečením správnej likvidácie napomáhate odstraňovať negatívne vplyvy na
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou
tohto výrobku. Pokiaľ vaše zariadenie obsahuje jednoducho odnímateľné batérie
alebo akumulátory, likvidujte ich oddelene podľa miestnych požiadaviek. Recykláciou
materiálov pomôžete zachovávať prírodné zdroje. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku, kontaktujte príslušný miestny obecný úrad, podniky komunálnych služieb
alebo obchod, v ktorom ste si zakúpili tento produkt. V krajinách mimo EÚ: Ak chcete
odstrániť tento produkt, obráťte sa na príslušné miestne úrady a informujte sa o správnom
spôsobe likvidácie.
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ÚVOD
Gratulujeme vám k zakúpeniu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS GuestGate™ MK II
Hotspot brány. GuestGate pripája hostí k vašej sieti a umožňuje im pristupovať iba
k Internetu (Web, Email, Chat a ďalšie aplikácie). GuestGate chráni vašu existujúcu sieť pred
neoprávneným prístupom pripojených hosťovských počítačov a, ak je to potrebné, dokonca
chráni hosťovské počítače medzi nimi samými. GuestGate ďalej disponuje vylepšenou IP
PnP (Plug and Play) technológiou: Automaticky nastaví TCP/IP nastavenia počítačov hostí,
a tým skráti dobu potrebnú pre rekonfiguráciu IP klientov. GuestGate sa hladko integruje do
vašej existujúcej siete a v mnohých aplikáciách nie je konfigurácia GuestGate vôbec nutná.
GuestGate poskytuje základnú funkcionalitu ihneď po vybalení z obalu.

Popis funkcií
Prístup k Internetu pre hostí
GuestGate je primárne určený na poskytovanie prístupu k Internetu pre hostí bez potreby
konfigurácie. GuestGate využíva existujúce internetové pripojenie ku vašej sieti, čím
poskytuje webový prístup a prístup k e-mailom pre počítače pripojené v konferenčnej
miestnosti, hoteli alebo verejnom priestranstve s bezdrôtovým pripojením. Funkcionalita
GuestGate sa tým však nekončí. Venuje sa aj ochrane spojenej s obavami sieťových
administrátorov o ochranu firemnej siete pred pokusmi pripojených hostí pristupovať k nej.
Skrátene to znamená to, že hostia môžu pristupovať k Internetu, ale vaša súkromná sieť –
napr. váš sieťový server so súbormi, emailami alebo aplikačný server – je mimo ich dosahu.
Internetový prístup pre hostí chránený heslom
Správca siete môže zaťažiť vašich hostí povinnosťou zadať heslo predtým, ako im bude
poskytnutý prístup k Internetu. Táto funkcia má dôležitý význam najmä v prípade, ak
poskytujete prístup k Internetu za určitý poplatok alebo v prípadoch, keď je ku GuestGate
pripojený nechránený bezdrôtový prístupový bod a vy si želáte zabrániť využívaniu vášho
pripojenia neautorizovanými užívateľmi.
Konfigurovateľná uvítacia obrazovka pre vašich hostí
Svoju vlastnú uvítaciu obrazovku môžete nastaviť už v priebehu pár sekúnd. Zmeniť môžete
štylizáciu a formátovanie, nahrať si vlastný titulný obrázok alebo zmeniť celý HTML kód.
Uvítacia obrazovka sa zobrazí, keď sa hosť prihlási ku sieti po prvý krát. Uvítacia obrazovka
môže byť využitá napríklad na to, aby hosť potvrdil vaše pravidlá a podmienky, a v prípade,
že ju nepotrebujete, môže byť tiež úplne deaktivovaná.
IP PnP
V mnohých situáciách je pre sieťového administrátora nevyhnutné meniť TCP/IP nastavenia
počítačov hostí, pretože súčasné nastavenia nie sú s vašou sieťou kompatibilné alebo vaša
sieť vyžaduje dodatočné nastavenia. GuestGate tento problém odstráni úplne. GuestGate
automaticky nastaví TCP/IP nastavenia na počítačoch hostí, takže si hostia nemusia robiť
žiadne starosti ohľadom konfigurácie.
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Riadenie šírky pásma
GuestGate kontroluje, aká časť z vašej rýchlosti internetového pripojenia je využívaná sieťou
hostí. Šírka pásma pre ukladanie a sťahovanie môže byť nastavená individuálne.
Funkcia izolácie klienta na 3. vrstve
Na verejných miestach s verejným bezdrôtovým prístupovým bodom vznikajú často obavy
týkajúce sa bezpečnosti. GuestGate nielen že chráni Sieť klienta od neautorizovaného
prístupu, ale je ešte o krok ďalej. Pokiaľ je aktivovaná možnosť “použiť samostatnú náhodnú
sieť pre každého klienta“, žiadny z počítačov hostí nebude môcť pristupovať k počítaču
žiadneho iného hosťa. V tomto režime prideľuje GuestGate každému počítaču náhodne jeho
vlastnú sieť. Táto možnosť je aktivovaná v predvolenom nastavení.
Filtrovanie paketov
Blokuje prístup k určitým webovým stránkam alebo celým rozsahom IP adries.
Podpora 300 Mb/s bezdrôtového N prenosu
GuestGate MK II disponuje integrovanou podporou bezdrôtovej LAN pre rýchlosti pripojenia
až do 300 Mb/s. Podporuje najnovšiu bezdrôtovú N technológiu rovnako ako bezdrôtové
pripojenia technológie G a technológie B.
4-portový 10/100 LAN Switch s automatickým rozpoznávaním
GuestGate poskytuje štyri porty 10/100 Mb/s LAN switchu pre pripojenie počítačov,
notebookov alebo iných switchov či prístupových bodov.
Rozhranie administrátora založené na webovom prístupe
Konfigurácia je úplne založená na webovom prehliadači. Z bezpečnostných dôvod je webové
menu administrátora prístupné len zo siete klienta.
Aktualizácia firmvéru prostredníctvom webového prehliadača
Rýchla a pohodlná aktualizácia firmvéru GuestGate cez webový prehliadač vtedy, keď to
potrebujete.
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Názorné príklady inštalácie
GuestGate v prostredí SOHO siete
Predstavuje typické nastavenie, v ktorom je internetové pripojenie zriadené prostredníctvom
NAT routera s integrovaným firewallom.

Modem / Router

Sieť LAN / Hosta

GuestGate MK II
Bezdrôtová sieť
hosťa

Káblová sieť
hosťa
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GuestGate v SMB prostredí
Vo väčších sieťach sa GuestGate pripája ku akémukoľvek dostupnému switch portu
umiestnenému za firewallom/bránou/routerom.

Firewall / Brána

LAN Switche
Sieť LAN / Hosta

Bezdrôtová sieť
hosťa

GuestGate MK II

Káblová sieť
hosťa
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Základná funkcionalita GuestGate
Porty
GuestGate disponuje celkovo piatimi 10/100 RJ45 portami. Jeden port slúži na pripojenie
GuestGate ku klientskej sieti (port klienta), 4 porty sú určené pre pripojenie hostí (porty
hostí). Porty hostí môžu byť pripojené ku rozbočovačom, switchom, bezdrôtovým
prístupovým bodom, počítačom alebo notebookom.
Port klienta
V predvolenom nastavení získava GuestGate IP adresu z DHCP servera, ktorý je v sieti už
prítomný. GuestGate podrobí sieť analýze a získa všetky informácie potrebné pre prístup
k Internetu. Záznam DHCP servera zobrazí IP adresu klienta GuestGate.
V prípade, že v sieti nie je prítomný žiaden DHCP server, GuestGate sa vráti späť na svoju
predvolenú IP adresu 192.168.2.1. V takomto prípade je potrebné manuálne nakonfigurovať
nastavenia IP klienta.
Porty hostí
GuestGate prideľuje IP adresy pripojeným počítačom hostí. IP PnP technológia zabezpečuje
to, že na počítačoch hostí nie je potrebná žiadna konfigurácia. Predvolený rozsah IP adries
je 172.16.xxx. Zmena v nastaveniach IP hostí je možná prostredníctvom webového rozhrania
administrátora.
Aktivácia izolácie 3. vrstvy klienta na portoch hostí
Ak je aktivovaná izolácia 3. vrstvy klienta, GuestGate prideľuje všetkým pripojeným
počítačom hostí rozdielne IP siete (podsiete). Vzhľadom na to, že je toto prideľovanie
náhodné, je virtuálne nemožné, aby hackeri odhalili IP nastavenia iného počítača hosťa
a takto sa pokúsili získať prístup. V predvolenom nastavení je táto funkcia aktivovaná. Môže
byť deaktivovaná na obrazovke nastavení hosťa v rámci webového rozhrania užívateľa. Táto
možnosť sa nazýva “samostatné siete pre každého klienta (automaticky)“.
Čas / Plánovač
Môžete nastaviť časové obdobie, kedy bude GuestGate umožňovať prístup k Internetu.
Možné hodnoty sú “vždy zapnutý“ alebo “na základe plánovača“ (všedný deň a čas).
Prístup k webovému rozhraniu administrátora
Konfigurácia GuestGate je kompletne založená na webe. Podporované sú všetky štandardné
webové prehliadače. Z bezpečnostných dôvodov je možné GuestGate nastaviť iba z portu
klienta. GuestGate odmieta všetky pokusy, ktoré prichádzajú zo strany hostí.
Prístup k Internetu pre hostí a úvodná stránka
Keď sa počítač hosťa pokúsi získať prístup k Internetu po prvý raz, vo webovom prehliadači
sa zobrazí Uvítacia obrazovka. Táto uvítacia obrazovka môže byť nastavená a zmenená vo
webovom rozhraní administrátora. Ak chcú hostia získať prístup ku Internetu, musia prijať
pravidlá a podmienky. Pokiaľ je aktivovaná možnosť zabezpečenia prostredníctvom Hesla,
pre prístup ku Internetu bude musieť byť hosťom poskytnuté heslo.
Tento autorizačný postup je vyžadovaný iba jeden krát. GuestGate si zapamätá všetky
autorizované počítače hostí, až pokým sa GuestGate nereštartuje. Po reštartovaní
GuestGate sa hosťom znova zobrazí uvítacia obrazovka. Ak je počítač hosťa odpojený po
dobu dlhšiu ako 10 minút, taktiež sa znova zobrazí uvítacia obrazovka.
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INŠTALÁCIA
Odporúčané nastavenia
Pri tomto spôsobe inštalácie sa predpokladá, že je vo vašej sieti prítomný DHCP server, ako
napríklad router.
1. Pripojenie ku klientskej sieti
Pripojte štandardný RJ45 sieťový kábel ku KLIENTSKÉMU portu zariadenia GuestGate a ku
RJ45 portu vo vašej existujúcej sieti (port prepínača Ethernetu, port prepínača routera, atď.)
Zapnite GuestGate a uistite sa, že je sieťové pripojenie aktívne (na GuestGate musí svietiť
LED KLIENTA).
POZNÁMKA: Proces spustenia môže trvať aj 60 sekúnd (ak nie je prítomný DHCP server
môže sa tento čas predĺžiť až na 300 sekúnd).
2. Pripojenie hostí
Použitím štandardného RJ45 sieťového kábla môžete ku portom hostí GuestGate pripojiť
počítače, notebooky, eternetové prepínače, rozbočovače alebo bezdrôtové prístupové body.
Každý port má svoju vlastnú LED stavu. Presvedčte sa, že je sieťové spojenie aktívne na
každom pripojenom porte.
Alternatívou je pripojenie ku GuestGate bezdrôtovo, pripojením sa k bezdrôtovej sieti
s názvom “GuestGate”.

Prepínač
zapnutia/vypnutia
vysielania
povoľuje alebo
zakazuje funkciu
bezdrôtového
vysielania

Porty hostí 1 – 4 pre
pripojenie LAN prepínačov,
prístupových bodov.
stolových počítačov a
notebookov

Tlačidlo Reset.
Pre obnovenie
predvolených
nastavení výrobcu
podržte tlačidlo po
dobu 10 sekúnd.

Port klienta Tento pripojte ku
vašej sieti, napr.
ku routeru
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Vstupný 12V DC
konektor
napájania

3. Testovanie prístupu k Internetu
Zapnite PC alebo notebook, ktorý je pripojený ku jednému z portov hostí. Spustite webový
prehliadač a otvorte internetovú webovú stránku ako napríklad
http://www.intellinet-network.com.
Následne sa vám zobrazí úvodná stránka GuestGate.

Stlačte “Pokračovať“ a následne budete presmerovaní na webovú stránku, ktorú ste pôvodne
zadali do riadku adresy webového prehliadača.

Poznámka:
Ak chcete získať prístup k Internetu, musíte najprv otvoriť webový prehliadač a následne
otvoriť webovú stránku. Iné aplikácie ako napríklad komunikačné programy (ICQ, MSN
Messenger, Skype atď.) sa nebudú môcť pripojiť k Internetu, až kým nebude vo webovom
prehliadači potvrdená uvítacia obrazovka.
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4. Prístup ku webovému rozhraniu administrátora z klientskej siete
A. Pripojte sa ku routeru (DHCP serveru) vo vašej sieti a otvorte log DHCP klienta routera.
Prepojte GuestGate port klienta s jedným z LAN portov routera a zapnite GuestGate.
Počkajte približne 30 sekúnd a následne obnovte log DHCP klienta routera. Ku GuestGate
prislúcha posledný záznam (najnovší).
Nižšie je znázornený príklad súboru s DHCP logom:

B. Otvorte váš webový prehliadač a zadajte IP adresu zobrazenú v logu DHCP klienta.
Následne sa vám zobrazí webové rozhranie administrátora.
Predvolené heslo je 1234.

Poznámka:
Ak tento postup nefunguje, môžete na vašom počítači nastaviť statickú IP adresu
192.168.2.xxx, odpojte GuestGate od routera a pripojte váš počítač priamo ku klientskemu
portu. Zapnite GuestGate a počkajte približne 1 minútu, až pokým neprestane LED dióda
napájania blikať, následne si otvorte vo webovom prehliadači predvolenú IP adresu
GuestGate 192.168.2.1.
Pre bližšie informácie sa obráťte na kapitolu “Pokročilé nastavenia”.
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5. Zmena hesla administrátora
Z bezpečnostných dôvod je odporúčané zmeniť heslo administrátora GuestGate. Pre zmenu
hesla pokračujte podľa nesledujúcich krokov.

Kliknite na “Nastavenia zariadenia“.

“
Zadajte staré heslo 1234.
Zadajte nové heslo (s dĺžkou do 20 znakov).
Opätovne zadajte nové heslo.
Stlačte “Zmena hesla“.
Kliknite na “Koniec“.
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Zaškrtnite “Uložiť nastavenia“.
Zaškrtnite “Reštartovať zariadenie“.

Reštart trvá približne 25 sekúnd, po uplynutí ktorých a po ukončení reštartu budete
presmerovaní na prihlasovaciu stránku GuestGate.

POZNÁMKA:
Rozhranie je navrhnuté tak, aby ste mohli uskutočňovať zmeny na každej obrazovke
nastavení bez potreby ukladania každej zmeny jednotlivo. Keď budete s nastavovaním
GuestGate hotoví, musíte stlačiť tlačidlo “Koniec“ a reštartovať zariadenie.
Zmeny sa prejavia až po reštartovaní GuestGate. Ak zavriete webový prehliadač skôr ako
uložíte zmeny v nastaveniach, bude to mať za následok neuloženie a následnú stratu
zmenených nastavení.

Ak ste kroky uvedené vyššie absolvovali úspešne, môžete nasledovnú sekciu preskočiť.
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Pokročilé nastavenia
Štandardná inštalácia GuestGate je založená na predpoklade, že je vo vašej sieti prítomný
DHCP server. Ak to nie je váš prípad, stále je tu možnosť nastaviť GuestGate manuálne. Ak
tak chcete urobiť, musíte zapnúť GuestGate, kým je odpojená od siete. Ak nebude do 3
minút nájdený žiaden DHCP server, GuestGate sa vráti späť na svoju predvolenú IP adresu
192.168.2.1.
Pokročilé nastavenia vyžadujú:
• Správne nainštalovaný sieťový adaptér vo vašom počítači;
• Užívateľské práva, ktoré umožňujú manuálnu konfiguráciu nastavení súvisiacich s TCP/IP
na vašom počítači;
• GuestGate pripojenú RJ-45 káblom ku sieťovému adaptéru vo vašom PC.
1. Zmena IP adresy vášho PC (príklad: Windows XP)
Stlačte “Štart” -> “ Nastavenia” (“Settings“) -> “Ovládací panel” (“Control Panel“).

Dvakrát kliknite na ikonu “Sieťové pripojenia” (“Network Connections“).
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Prejdite na ikonu “Pripojenie k lokálnej sieti” (“Local Area Connection“) a kliknite na ňu
pravým tlačidlom myši, následne si z kontextového menu zvoľte “Nastavenia ” (“Properties“).
V okne “Nastavenia pripojenia k lokálnej sieti” (“Local Area Connection Properties“), vyznačte
“Internet Protocol (TCP/IP)” a stlačte “ Nastavenia” (“Properties“).
Keď sa otvorí okno “Nastavenia internetového protokolu (TCP/IP)” (“Internet Protocol
(TCP/IP) Properties“), je potrebné vykonať zmeny tak, ako je to uvedené nižšie.
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Ak ste tak urobili, stlačte “OK”.
Predošlé okná zavriete rovnako kliknutím na “OK”.
TCP/IP nastavenia vášho systému sú teraz kompatibilné s GuestGate.

- 16 -

2. Pripojenie ku GuestGate prostredníctvom webového prehliadača
Spustite webový prehliadač a otvorte adresu http://192.168.2.1.
Následne sa objaví prihlasovacia obrazovka webového rozhrania administrátora.

Zadajte heslo 1234 a kliknite na tlačidlo “login”.
POZNÁMKA:
Odporúča sa, aby ste
v predchádzajúcej časti.

heslo

administrátora

3. Konfigurácia klienta

Kliknite na “Konfigurácia klienta“.
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zmenili

tak,

ako

to

bolo

opísané

Konfigurácia klienta:
V zobrazenom okne Konfigurácia klienta špecifikujte IP adresu zariadenia, IP masky siete, IP
bránu (brána internetového pripojenia, router) a DNS server.
IP adresa zariadenia:
Voľná IP adresa vo vašej sieti. Predstavuje IP adresu, ktorá je pridelená ku GuestGate.
IP masky siete:
Zadajte rovnakú masku siete (alebo masku podsiete), ktorú používate vo vašej sieti.
IP brána:
IP adresa vašej internetovej brány (napríklad routera).
DNS Server:
Systém doménových mien (Domain name service – DNS) požadovaný vaším ISP. Viac DNS
serverov môžete pridať tak, že jednotlivé položky oddelíte medzerou.
IP adresa administrátora:
Ak je špecifikovaná, tak iba táto IP adresa má povolenie pripájať sa ku rozhraniu
administrátora GuestGate. Funkcia “Použiť IP adresu tohto klienta“ automaticky vyplní pole
s IP adresou počítača, ktorý momentálne používate pre pripojenie sa k menu administrátora.
Ak ste skončili, stlačte “Koniec“ (nachádza sa v pracom hornom rohu).

Pre uloženie nastavení kliknite na “Koniec“ a reštartujte GuestGate.
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MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE
Stavová obrazovka

1. Informácie o sieti: Základné informácie o rozhraní siete klienta.
2. Informácie o zariadení: Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru, doby systémovej prevádzky
a systémového času.
3. Stav zariadenia
Zobrazenie stavu prístupu k Internetu chráneného heslom (“deaktivovať“ = nie je
požadované žiadne heslo) a stavu prístupu k Internetu (“aktivovať“ = prístup k internetu je
aktívny).
4. Pripojený počítač hosťa
GuestGate zobrazuje všetky pripojené počítače hostí, vrátane ich MAC adries, pridelených
IP adries a času pripojenia. Pre individuálne štatistiky každého pripojeného PC, vrátane
spotrebovávanej šírky pásma (v MB) kliknite na “Detaily“. Pre ukončenie pripojenia
vybraného počítača stlačte “Odpojiť”. Ak sa pri poli “Prihlásený” nezobrazuje žiadna
informácia, znamená to, že užívateľ je ku GuestGate pripojený, ale neprešiel cez úvodnú
stránku.
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Obrazovka konfigurácie pre hostí

Táto stránka zobrazuje možnosti konfigurácie pre pripojené počítače hostí.
1. Konfigurácia pre hostí
Možnosť “samostatné siete pre každého klienta (automaticky)“
Ak je aktivovaná táto možnosť, GuestGate náhodne prideľuje ku každému
pripojenému počítaču hostí odlišné siete. Táto možnosť by mala byť aktivovaná
v prípade, že chcete zabrániť, aby sa počítače hostí navzájom medzi sebou videli
a mali k sebe prístup (Izolácia 3. vrstvy klienta = zapnutá). V predvolenom nastavení
je aktivovaná táto možnosť.
Možnosť “rovnaká sieť pre všetkých klientov (automaticky)
GuestGate automaticky prideľuje IP adresy počítačom hostí. Všetky počítače hostí sú
prevádzkované v rovnakej sieti (Izolácia 3. vrstvy klienta = vypnutá).
Možnosť “rovnaká sieť pre všetkých klientov (manuálne zadávanie)“
Ak je aktivovaná táto možnosť, môžete manuálne zadefinovať sieť pre pripojené
počítače hostí (Izolácia 3. vrstvy klienta = vypnutá).
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2. Riadenie prístupu: Bezdrôtová LAN
Bezdrôtová LAN
Umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie GuestGate WLAN.
SSID
Zadajte názov bezdrôtovej siete, napr. “free wifi”, “guest wireless”, “hotelwifi”, atď.
Prevádzkový režim
Môžete si tu vybrať, aký bezdrôtový režim má GuestGate
podporovať. Štandardný režim je 802.11 B/G/N. Podporuje staršie
bezdrôtové pripojenia typu B a G, rovnako ako nový bezdrôtový
štandard typu N s rýchlosťou 300 Mb/s.
Pre najlepšiu kompatibilitu vám odporúčame použiť predvolený
B/G/N režim.
Číslo kanála
Nastavte kanál GuestGate v rozpätí od 1 po 11. Pre dosiahnutie maximálneho výkonu
vo vašej bezdrôtovej sieti by ste mali nastaviť kanál tak, aby bol čo najďalej od vašich
existujúcich sietí, ktoré máte v blízkosti. Napríklad, ak je v blízkosti bezdrôtová sieť,
ktorá beží na kanáli 4, nemali by ste pre GuestGate nastaviť kanál 4, 5 alebo 6, ale
namiesto toho nastaviť kanál 7 alebo viac.
3. Riadenie prístupu: Všeobecné nastavenia
Riadenie využívania šírky pásma a dôveryhodné eternetové adresy.

Limit šírky pásma pre sťahovanie
Riadenie maximálnej možnej rýchlosti sťahovania dostupnej pre počítače hostí.
Dostupné možnosti sú od 32 kbit/s (kilobit za sekundu) až do 2 048 kbit/s (2 megabity
za sekundu). Predvolené nastavenie = neobmedzený.
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Limit šírky pásma pre ukladanie
Riadenie šírky pásma pre rýchlosť ukladania (odosielanie súborov na Internet)
s rovnakými možnosťami, aké boli uvedené vyššie.
Dôveryhodné eternetové adresy
Ak chcete natrvalo autentifikovať počítač hosťa, môžete pridať jeho MAC adresu do
konfigurácie GuestGate. GuestGate nebude zobrazovať uvítaciu obrazovku žiadnemu
z počítačov, nachádzajúcich sa v tomto zozname.
Zadajte MAC adresu počítača tak, ako je znázornené nižšie. Syntax je
xx:xx:xx:xx:xx:xx. Pre uloženie MAC adresy stlačte “Add Address” (“Pridať adresu“).
Pre ďalšie MAC adresy tento krok zopakujte. Ak si želáte z konfigurácie MAC adresy
vymazať, vyberte si z rozbaľovacieho menu požadovanú položku a stlačte “Remove”
(“Odstrániť“).

MAC adresu pripojeného počítača je možné získať z GuestGate obrazovky stavu
alebo môžete postupovať podľa nasledovných krokov (príklad: Windows
2000/XP/Vista/Windows 7): Do príkazového riadka DOS zadajte príkaz: ipconfig/all a
stlačte Enter.
Príklad výstupu:

PHYSICAL ADDRESS (Fyzická adresa) predstavuje MAC adresu, ktorú musíte zadať
pi konfigurácii GuestGate.
Formát je: xx:xx:xx:xx:xx:xx (nie xx-xx-xx-xx-xx-xx).
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4. Riadenie prístupu: Uvítacia obrazovka

Uvítacia obrazovka
Aktivujte alebo deaktivujte uvítaciu obrazovku pre hostí (Predvolene = aktivovaná).
Pokiaľ je tento parameter nastavený na “deaktivovať“, všetci užívatelia - hostia môžu
voľne pristupovať k Internetu. Nezobrazí sa žiadna uvítacia stránka, i v prípade, že
bude nižšie zadefinované heslo pre hostí.
Globálne heslo pre hostí:
Ak chcete od svojich hostí, ktorí pristupujú k Internetu, požadovať heslo, môžete ho
zadefinovať práve tu. Ak zostane pole prázdne, nebude požadované žiadne heslo
(predvolené = žiadne heslo). Predstavuje globálne heslo, ktoré je možné použiť pre
každého užívateľa; nie je to individuálne užívateľské heslo. Možnosť zaheslovania je
efektívna iba vtedy, ak je možnosť uvítacej obrazovky nastavená na “aktivovať“ (viď
vyššie).
Radius Server:
V prípade, že máte vo vašej sieti Radius autentifikačný server a chceli by ste ho
využívať na autentifikáciu vašich užívateľov – hostí, musíte sem zadať IP adresu
servera.
Radius Server:
Zadajte sem voliteľné heslo pre Radius server.
Radius oblasť:
Zadajte sem voliteľný oddeľovač oblastí (napr. “@” alebo “\”).
5. Riadenie prístupu: Individuálne heslá

Nastavte individuálne užívateľské heslá, ktoré budú platné len určitú dobu a môžu byť
naraz používané určitým počtom počítačov. Príklad nižšie uvádza heslo “test“, ktoré je
platné od “05/28/2010 00:00” do “06/02/2010 16:00”. Heslo môže byť použité naraz
jedným užívateľom. Rovnaké heslo môže používať až deväť užívateľov. Počet
užívateľských hesiel je obmedzený dostupnou pamäťou GuestGate, ale v ideálnom
prípade by nemal presiahnuť 20.
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Obrazovka konfigurácie klienta

1. Konfigurácia klienta
Možnosť “dhcp”
GuestGate automaticky získava informácie týkajúce sa IP adresy, sieťovej masky,
brány a DNS servera z DHCP servera vašej siete, zvyčajne z routera.
Možnosť “staticky”
Vo väčších sieťach môže byť potrebná manuálna konfigurácia IP nastavení. Vyberte
si “staticky“ a zadajte manuálna IP adresu, sieťovú masku, IP adresu brány a IP
adresy DNS servera. Zadaných môže byť viacero DNS serverov, ktoré je potrebné
oddeliť medzerou, napr. 111.222.333.444 999.888.777.666.
IP adresa administrátora:
Obmedzenie prístupu ku menu administrátora GuestGate na IP adresu, zadanú
v tomto poli. Môže to byť akákoľvek lokálna alebo verejná IP adresa.

- 24 -

2. Filtrovanie paketov
Blokované adresy
Pokiaľ si želáte blokovať konkrétnu IP adresu, doménové meno alebo celú sieť,
môžete tak spraviť práve tu. “Pridať adresu klienta” sa používa na zadanie
doménového mena ako napríklad guestgate.com alebo intellinet-network.com.
Zadajte doménové meno a stlačte “Pridať klienta”. Pre zablokovanie ďalších domén
zopakujte tieto kroky. “Pridať sieťovú adresu” sa používa na zadanie IP adresy. Pre
určenie rozsahu si môžete zvoliť príslušnú sieťovú masku z rozbaľovacieho zoznamu.
Ak si želáte odstrániť blokovanú adresu, vyberte ju z rozbaľovacieho zoznamu
a kliknite na “Remove” (“Odstrániť“).

Blokované porty
Táto voľba vám umožňuje určiť, ktoré z vystupujúcich portov TCP/IP si prajete
blokovať. Zadajte číslo portu a stlačte “Pridať port”. GuestGate zablokuje oba TCP
i UDP protokoly.
Zoznam bežných servisných portov je možné nájsť v kapitole -> PRÍLOHA na konci
tohto dokumentu. Ak si želáte odstrániť port, jednoducho odstráňte požadovaný port
z rozbaľovacieho zoznamu a a kliknite na “Odstrániť“.
Poznámka: Pridávať alebo odstraňovať môžete iba jednotlivé porty. Rozsahy portov
nie sú podporované.
Povolené adresy
V predvolenom nastavení blokuje GuestGate prístup ku všetkým počítačom
v klientskej sieti. Táto funkcia vám umožňuje zadefinovať výnimky.
Pridať adresu klienta: Zadajte samostatnú IP adresu, napr. IP adresu vášho
intranetového webového servera a stlačte “Pridať klienta“. Ak si želáte pridať viacero
adries, zopakujte tento krok.

Príklad zobrazený vyššie znázorňuje, že k IP adrese 10.10.8.21 je povolený prístup.
IP adresa 10.10.8.22 bude povolená hneď, ako bude stlačené tlačidlo “Pridať klienta“.
Pridať sieťovú adresu:
Zadajte IP adresu a masku podsiete pre definíciu rozsahu IP adries povolených pre
hostí. Napríklad, ak si želáte povoliť prístup ku celej klientskej sieti, môžete to spraviť
rýchlo použitím tejto funkcie.
Príklad uvedený vyššie znázorňuje, ako povoliť prístup celému rozpätiu siete od
10.10.8.1 po 10.10.8.254.
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Adresy s voľným prístupom (walled garden)
Použitím funkcie voľného prístupu môžete udeliť limitovaný prístup ku interným
aj externým webovým stránkam i užívateľom bez autentifikácie. Môžete zadať interné
aj externé adresy, ku ktorým bude mať prístup každý užívateľ, či je prihlásený alebo
nie. Takáto oblasť sa v angličtine nazýva “walled garden“, čo by sme do slovenčiny
mohli doslova preložiť ako “oplotená záhrada“, resp. voľne ako oblasť s voľným
prístupom.
Akonáhle sa užívateľ pokúsi pripojiť ku webovej stránke, ktorá je mimo oblasti voľného
prístupu, GuestGate od neho bdue požadovať autentifikáciu tak, ako je to zobrazené
nižšie.
Internet
Pre prístup je vyžadovaná autentifikácia
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Walled Garden
Prístup bez autentifikácie

Použitím voľného prístupu v kombinácii s prispôsobiteľnou uvítacou obrazovkou (viď
nasledovná časť) môžete hosťom povoliť prístup ku webovým stránkam, ktoré si sami
zvolíte bez poskytnutia akéhokoľvek hesla. Uvítacia obrazovka by mohla vyzerať
nasledovne:

Pri konfigurácii voľného prístupu musíte zadať URL a IP adries, na ktoré môžu hostia
pristupovať bez poskytnutia hesla .

Pridať adresu klienta: Zadajte URL akejkoľvek web stránky, ktorú chcete zahrnúť do
oblasti voľného prístupu.. Pre pridanie adresy do nastavení stlačte “Pridať klienta“.
Pridať sieťovú adresu: Okrem URL môžete medzi nastavenia voľného prístupu pridať
tiež IP adresy. Zadajte IP adresu a masku podsiete a stlačte “Pridať sieť“ pre pridanie
rozsahu IP adries do nastavení.
Ak chcete odstrániť adresu z oblasti voľného prístupu, vyberte danú URL
z rozbaľovacieho zoznamu a kliknite na “Odstrániť”.
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Konfigurácia uvítacej obrazovky

1. Po prvej požiadavke presmerovať na URL:
Keď sa hosť pripojí ku GuestGate po prvý raz, GuestGate ho dokáže presmerovať na
webovú stránku, ktorú určíte, napr. stránku zobrazujúcu špeciálne ponuky alebo
reklamu.
2. Režim prispôsobenia uvítacej stránky:
Na výber sú dve hodnoty: “jednoduchý” a “rozšírený”. V jednoduchom režime môžete
zmeniť úvodný text a nahradiť prednastavený grafický banner, v pokročilom režime
máte prístup ku celému zdrojovému HTML kódu uvítacej stránky. Hneď ako aktivujete
rozšírený režim, v spodnej časti stránky sa zobrazí ďalšie textové pole (viď nižšie:
“Uvítací HTML kód“).
3. Grafika banneru

Prednastavený bannerový obrázok môžete nahradiť so svojím vlastným obrázkom,
ktorým môže byť napríklad logo spoločnosti. Pre výber súboru, ktorý chcete nahrať,
stlačte “Prehľadávať”. Pre výmenu prednastaveného bannerového obrázka kliknite na
“Nahrať”. Po nahratí obrázku sa text “Prednastavený obrázok” zmení na “Vlastný
obrázok”.
Poznámka:
Typ súboru bannerového obrázku musí byť buď JPG, GIF alebo PNG. Veľkosť
obrázku nesmie presiahnuť 60 Kb. Rozmery obrázku nie sú obmedzené, ale
v ideálnom prípade by jeho šírka nemala presiahnuť 1024 pixelov. Bannerový obrázok
sa zobrazí iba na uvítacej obrazovke hosťa. Nenahradí banner vo webovom rozhraní
administrátora.

- 28 -

4. Uvítací text

Prednastavený text je možné prepísať na váš vlastný prispôsobený text. GuestGate
podporuje HTML tagy pre formátovanie textu. Nižšie je malý výber z nich:
<strong>zvyrazneny text</strong>
<font color = red>cerveny text</font>
<font color = #00ff00”>zeleny text</font>
<u>podciarknuty text</u>
<u><strong><font color = red>cerveny zvyrazneny pociarknuty text</font></strong></u>
Podporované sú tiež ostatné HTML príkazy, ako napríklad tagy <TABLE> <tr> <td> <img> a mnoho
ďalších.

5. Uvítací HTML kód
Ak aktivujete rozšírený režim, objaví sa nové textové pole. Táto funkcia je určená pre
pokročilých užívateľov so znalosťami HTML programovania. Neodporúčame používať
túto funkciu, pokiaľ si nie ste istí tým, čo robíte.

Vo vnútri textového poľa sa nachádza kompletný HTML kód uvítacej obrazovky. Ak
chcete vložiť obrázky z externého webového servera, uistite sa, že ste tento webový
server pridali medzi oblasti s voľným prístupom. Prednastavený HTML kód uvítacej
obrazovky je možné obnoviť stlačením tlačidla “Obnoviť predvolené nastavenia“.
Poznámka:
Pri vykonávaní zmien je potrebné dať si obzvlášť pozor na také premenné, ako napríklad
“@@@WELCOME_MSG@@@”, rovnako ako na všetky Java skripty a prvky formulárov.
Takéto zmeny môžu viesť k neočakávaným výsledkom.

- 29 -

Konfigurácia času / plánovača

1. Nastavenie času (časové pásmo a interval aktualizovania)
Zvoľte si časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Parameter Interval aktualizovania
definuje, ako často má GuestGate resynchronizovať váš interný čas s Internetovým
časom.
2. Reštart zariadenia
Pomocou tohto parametra môžete nastaviť, aby GuestGate vykonávala reštart
pravidelne raz za deň v čase, ktorý si vyberiete. Pokiaľ sa ku GuestGate pripája
mnoho užívateľov, táto funkcia zlepší celkovú stabilitu systému. Okrem toho je možné
túto funkciu využiť na prinútenie všetkých užívateľov sa opätovne autentifikovať
v želanom čase, ktorý definujete.
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3. Plánovač prístupu k Internetu

Môžete riadiť, či bude prístup k Internetu aktívny po celú dobu, alebo iba v určitom
čase, napr. iba počas pracovnej doby.
Hodnota parametra “vždy zapnutý”:
Prístup k Internetu je možný v akomkoľvek čase a v ktorýkoľvek deň. Neplatia žiadne
obmedzenia.
Hodnota parametra “podľa plánovača nižšie”:
Pokiaľ si vyberiete túto možnosť, môžete určiť dni a hodiny, v ktorých majú byť
poskytované služby Internetu. Pre aktiváciu alebo deaktiváciu prístupu k Internetu
v určitom čase a dni kliknite na jednotlivé polia alebo stlačte tlačidlá “PON”, “UTO”
a pod. pre aktiváciu prístupu pre daný deň. Rovnakú funkciu majú aj tlačidlá na
začiatku každého riadku. Pre povolenie každodenného prístupu k Internetu v čase od
4:00 do 5:00 kliknite na “4 h“. Pre povolenie každodenného prístupu k Internetu v čase
od 19:00 do 20:00 kliknite na “19 h“. Tlačidlom “všetko” aktivujete alebo deaktivujete
všetky polia.
Poznámka:
Pri použití funkcie plánovača sa musíte presvedčiť, že má GuestGate povolený prístup
k NTP serveru. Potrebné je skontrolovať obrazovku stavu, aby ste sa ubezpečili, že
GuestGate získava správny čas. Ak GuestGate nezískava správny čas, nebude môcť
žiaden z užívateľov pristupovať k Internetu, pokiaľ bude aktivovaný plánovač.
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Konfigurácia nastavení zariadenia

Táto stránka umožňuje meniť heslo správcu, ukladať a obnovovať konfiguráciu rovnako ako
aktualizovať firmvér.
1. Heslo administrátora
Ak chcete zmeniť heslo administrátora, budete musieť zadať staré heslo a nové heslo.
Taktiež budete musieť nové heslo potvrdiť jeho opätovným zadaním. Pre uloženie
zmien stlačte “Zmeniť“.
Prednastavené heslo GuestGate je : 1234
Heslo môže mať dĺžku až 20 znakov. Bezpečné heslo má mať dĺžku najmenej sedem
znakov a má obsahovať písmená aj číslice.
2. Záznam
GuestGate je schopný podporovať protokol, ktorý zahŕňa informácie, ako sú napríklad
dátum a čas prihlásenia, čas odhlásenia, IP adresa a MAC adresa pripojených
počítačov hostí (Záznam spojenia) alebo informácie týkajúce sa webových stránok, ku
ktorým sa pripájajú počítače hostí (Záznam prenosu). Pre aktiváciu tejto funkcie
nastavte parameter na “aktivovať“.
Kedykoľvek je možné si záznam stiahnuť stlačením tlačidla “Stiahnuť”. Po stlačení sa
vám zobrazí nasledovné vyskakovacie okno:
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Vyberte si “ Uložiť súbor” (“Save File“).

Určite umiestnenie a premenujte súbor “config.cgi” na “log.txt”. Stlačte “Uložiť”
(“Save”).
Spustite MS Excel a otvorte súbor log.txt. Ak tak urobíte, zobrazí sa vám excelovský
Sprievodca vkladaním textu (Text Import Wizard).

Zvoľte si “Ohraničený” (“Delimited“) a stlačte “Ďalej>” (“Next>”).
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Zvoľte si “Tab” (“Tabelátor“) a stlačte “Ďalej>” (“Next>”).
Na ďalšej obrazovke môžete priradiť jednotlivým stĺpcom rôzne formátovanie.

Odporúčané hodnoty pre stĺpce “dátum prihlásenia“ (“login date”) a “dátum
odhlásenia“ (“logout date”) sú “Dátum RDM“ (“Date YDM”).
Kliknite na “Ukončiť“ (“Finish”) a MS Excel zrealizuje otvorenie súboru so záznamom.
3. Konfigurácia
Zálohu konfigurácie je možné vytvoriť stlačením tlačidla “Stiahnuť“. Na pevný disk si
uložte súbor “config.cgi”. Ak budete chcieť konfiguráciu načítať neskôr, stlačte
“Prehľadávať…”, vyberte predtým uložený súbor “config.cgi”, a stlačte “Otvoriť”.
Napokon kliknite na “Načítať”, čím obnovíte konfiguračné dáta.
4. Firmvér
Pozrite si nasledovnú časť “Proces aktualizácie firmvéru”.
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Proces aktualizácie firmvéru
Kde získať nový firmvér
Existujú dva spôsoby ako zistiť, či je k dispozícii nový firmvér.
a) Skontrolujte obrazovku stavu GuestGate
GuestGate pri prihlásení sa ku menu administrátora kontroluje, či je dostupný nový firmvér.
Ak bude nájdená nová verzia, zobrazí sa na obrazovke stavu textová správa.
Prezrite si príklad nižšie:

Kliknite na link "Pre bližšie informácie kliknite sem” a budete presmerovaní na webovú
stránku, ktorá obsahuje informácie o novom firmvéri.
b) Manuálne skontrolujte sekciu sťahovania na www.intellinet-network.com.
Proces aktualizácie:
Otvorte obrazovku Nastavenia zariadenia v menu administrátora.
Pre výber nového obrázku firmvéru, napr. “524827-2.02.img”, kliknite na “Prehľadávať”.
Pre spustenie aktualizačného procesu stlačte “Inštalovať”.
Aktualizácia môže prebiehať niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho pripojenia ku
GuestGate.

GuestGate sa po aktualizačnom procese automaticky reštartuje. Po zobrazení správy
o reštarte je potrebné počkať približne jednu minútu, kým budete môcť znova pristupovať ku
GuestGate.
Poznámka:
Proces aktualizácie nesmie byť v žiadnom prípade prerušený!
Zlyhanie pripojenia k sieti alebo porucha vášho lokálneho počítača by mohli mať za
dôsledok zničenie GuestGate.
Ideálnym prípadom je, ak chcete vykonať aktualizáciu v rámci lokálnej siete klienta
kedykoľvek, keď je to možné. Zlyhanie zariadenia vyplývajúce z nesprávne vykonaných
aktualizácií je vyňaté zo záruky produktu.
- 35 -

Záverečná obrazovka

Táto stránka vám umožňuje uložiť novú konfiguráciu.
[x] Uložiť nastavenia
Všetky zmeny vykonané v konfigurácii budú zapamätané len vtedy, ak tieto zmeny uložíte
aktivovaním tohto zaškrtávacieho políčka.
Ak na niektorej z konfiguračných obrazoviek uskutočníte zmeny a nevykonáte pred
zatvorením webového prehliadača tento krok, žiadne zmeny sa neuložia.
[x] Reštartovať zariadenie
Z dôvodu aktivácie novej konfigurácie musíte zaškrtnúť aj toto políčko.

Poznámka:
Uložením nastavení sa tieto nastavenia aj automaticky neaktivujú. Aby sa stala nová
konfigurácia aktívnou je potrebné GuestGate reštartovať. Takýmto spôsobom je možné
vykonať zmeny v konfigurácii (napr. nové heslo hosťa) v jednom okamihu a aktivovať ich až
neskôr.
Po reštartovaní GuestGate sa budú musieť všetky pripojené počítače hostí znova
autentifikovať.
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OTÁZKY & ODPOVEDE
1.

? Aká je predvolená IP adresa GuestGate?
! Predvolená IP adresa je: 192.168.2.1

2.

? Aké je predvolené heslo administrátora GuestGate?
! Predvolené heslo je: 1234

3.

? Ako mám resetovať GuestGate na pôvodné nastavenia výrobcu?
! Stlačte tlačidlo reset na zadnej strane a podržte ho po dobu 5 sekúnd, pričom
GuestGate musí byť zapnutá a v prevádzke.

4.

? Vykonal som určité zmeny v nastaveniach vo webovom rozhraní administrátora,
ale tieto zmeny sa vôbec neprejavili. Prečo?
! Je možné, že ste zabudli konfiguráciu uložiť prostredníctvom záverečnej
obrazovky webového rozhrania administrátora.

5.

? Vo svojej sieti mám server, ku ktorému hostia nemajú povolený prístup. Aké
nastavenie GuestGate musím aktivovať, aby som zabránil prístupu mojich hostí ku
tomuto serveru?
! Nie je potrebné aktivovať žiadne nastavenie. GuestGate poskytuje túto
funkcionalitu v predvolenom nastavení. Ak sa hosť pokúsi získať prístup ku serveru
alebo počítaču vo vašej sieti, GuestGate túto požiadavku zamietne a zobrazí
varovné oznámenie v okne webového prehliadača hosťa.

6.

? Čo ak chcem povoliť mojim hosťom prístup ku mojej sieti, napríklad ku môjmu
intranetovému webovému serveru?
! Pridajte IP adresu vášho intranetového servera na stránke konfigurácie klienta pod
položkou 'Povolené adresy' a GuestGate už viac nebude ku tomuto serveru blokovať
prístup.

7.

? Môžem regulovať veľkosť šírky pásma, ktorú majú mať k dispozícii moji hostia?
! Áno. Šírku pásma pre ukladanie a sťahovanie je možné riadiť na obrazovke
konfigurácie pre hostí vo webovom rozhraní administrátora.

8.

? Chcem, aby sa mojim hosťom zobrazovala uvítacia obrazovka. Je možné
predvolenú uvítaciu stránku zmeniť?
! Áno. Uvítacia stránka môže byť zmenená vo webovom rozhraní administrátora.
Môžete zmeniť uvítaciu správu a nahrať svoj vlastný bannerový obrázok.
V rozšírenom režime máte prístup k úplnému zdrojovému HTML kódu, ktorý vám
umožňuje kompletne zmeniť vzhľad uvítacej stránky.
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9.

? Môžem na mojej vlastnej uvítacej stránke použiť HTML kód?
! Áno. GuestGate vás žiadnym spôsobom neobmedzuje. Ak ste vývojár HTML
webov, môžete vytvoriť vylepšenú uvítaciu stránku jednoduchým vložením HTML
kódu do poľa konfigurácie uvítacej stránky. V rozšírenom režime máte prístup
k úplnému zdrojovému HTML kódu.

10. ? V rozšírenom režime som uskutočnil zmeny na uvítacej stránke a teraz už uvítacia
stránka nefunguje správne. Ako môžem obnoviť pôvodnú uvítaciu stránku?
! Otvorte stránku konfigurácie uvítacej obrazovky a uistite sa, že je “Režim
prispôsobenia uvítacej stránky“ nastavený na “rozšírený“. Prejdite do dolnej časti
stránky ku textovému poľu s označením “Uvítací HTML kód“ a stlačte tlačidlo
“Obnoviť predvolené nastavenia“. Konfiguráciu uložte prostredníctvom záverečnej
obrazovky, čím sa aktivuje predvolená uvítacia stránka.
11. ? Na čo sa používa možnosť “samostatné siete pre každého klienta (automaticky)”
na obrazovke konfigurácie pre hostí?
! Je to funkcia izolácie 3. vrstvy klienta GuestGate. Ak je aktivovaná táto možnosť,
GuestGate zabráni pripojeným počítačom hostí pristupovať navzájom ku svojim
počítačom tým, že každému počítaču hosťa pridelí náhodné TCP/IP nastavenia
siete. Takýmto spôsobom každý hosť pôsobí vo svojej vlastnej “virtuálnej LAN“. Dva
príklady
uvedené
nižšie
názorne
ukazujú,
ako
to
funguje:
1. Konfigurácia pre hostí nastavená na “rovnaká sieť pre všetkých klientov
(automaticky)"
Počítaču 1. hosťa bude pridelená IP adresa 172.16.254.253.
Počítaču 2. hosťa bude pridelená IP adresa 172.16.254.252.
Počítaču 3. hosťa bude pridelená IP adresa 172.16.254.251. […]
V tomto režime pôsobia všetky počítače hostí v jednej sieti, a tým pádom majú
navzájom k sebe prístup. Predstavuje štandardné riešenie pre takmer každý
virtuálny router a DHCP server na súčasnom trhu.
2. Konfigurácia pre hostí nastavená na “samostatné siete pre každého klienta
(automaticky)”
Počítaču 1. hosťa bude pridelená IP adresa 192.168.17.42.
Počítaču 2. hosťa bude pridelená IP adresa 172.16.25.12.
Počítaču 3. hosťa bude pridelená IP adresa 10.10.8.178.
Počítaču 4. hosťa bude pridelená IP adresa 10.10.4.18.
Počítaču 5. hosťa bude pridelená IP adresa 192.168.8.178. […]
V tomto režime pôsobí každý užívateľ v jeho vlastnej sieti, a tým pádom nemôže
pristupovať ku každému zariadeniu, ale iba k Internetu. Keďže je prideľovanie adries
náhodné, je pre útočníkov takmer nemožné vedieť alebo uhádnuť, aká IP adresa
bola pridelená ostatným hosťom a tak je preniknutie ku sieti pre hackerov oveľa
zložitejšie.
Ak máte obavy týkajúce sa bezpečnosti vašich hostí alebo sa obávate možnej
zodpovednosti, mali by ste túto možnosť aktivovať (v predvolenom nastavení je
aktivovaná). Ďalšie informácie sú k dispozícii v Prílohe na konci užívateľského
manuálu.
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12. ? Podporuje GuestGate PHP, ASP alebo Perl?
! Nie. GuestGate nepodporuje skriptovanie na strane servera.
13. ? Ako často je potrebná autentifikácia hostí cez uvítaciu stránku?
! Iba raz. Kým nebude GuestGate reštartovaná a hosť zostane ku GuestGate
pripojený, tak v takomto prípade nebude nikdy viac hosť znova vyzvaný, aby zadal
heslo a súhlasil s vašimi pravidlami a podmienkami. Ak sa hosť od GuestGate odpojí
na dobu 10 minút alebo dlhšie, uvítacia stránka sa zobrazí ihneď, ako sa hosť znova
pokúsi získať prístup k Internetu.
14. ? Bezdrôtový signál GuestGate nemá dostatočný dosah. Ako môžem zväčšiť
pokrytie?
! Ku LAN portom GuestGate môžete pripojiť ďalšie WLAN prístupové body alebo
môžete nastaviť ďalšie prístupové body ako opakovače. Odporúčanou voľbou je
pevné prepojenie prístupových bodov. Poskytuje oveľa stabilnejšiu bezdrôtovú sieť,
ktorá prináša lepší výkon a je jednoduchšie ju nakonfigurovať.
15. ? Ako nastavím zabezpečenie bezdrôtovej siete, napr. šifrovanie WPA/WPA2?
! Bezdrôtová funkcia GuestGate nepodporuje šifrovanie bezdrôtovej siete. Prístup
k Internetu môžete zabezpečiť použitím rozličných mechanizmov hesiel hostí. Ak
potrebujete, aby bola bezdrôtová sieť zabezpečená šifrovaním, musíte ku
GuestGate pripojiť externý prístupový bod a vypnúť internú funkciu WLAN.
16. ? Môžem ku menu administrátora GuestGate pristupovať cez jeden z portov hostí?
! Nie. Z bezpečnostných dôvod to nie je možné. Prístup ku menu administrátora
môžete získať iba cez port klienta.
17. ? Môžem z klientskej siete pristupovať ku ktorémukoľvek počítaču hosťa?
! Nie. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné otvoriť porty GuestGate pre
pripojené počítače, tak ako je to možné pri väčšine štandardných routerov (virtuálny
server / preposielanie portov).
18. ? Môžem otvoriť porty GuestGate, aby som umožnil prístup ku pripojeným
počítačom hostí?
! Nie, nie je to možné. Viď predchádzajúcu otázku.
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19. ? Niektorí hostia by chceli hrať sieťovú hru alebo zdieľať súbory a priečinky. Ale
nefunguje to. Ako je možné, že pripojené počítače hostí medzi sebou nemôžu
komunikovať?
! Dôvodom je, že v predvolenom nastavení je aktivovaná izolácia 3. vrstvy klienta.
Pre povolenie sieťovej komunikácie medzi pripojenými počítačmi hostí je potrebné
túto funkciu deaktivovať. Viď otázka č.11.
20. ? Na obrazovke stavu webového rozhrania administrátora sa čas zobrazuje ako
“(nedostupný)”, prečo?
! GuestGate nemá prístup k časovému serveru na Internete, a tým pádom nie je
schopný načítať platný systémový čas. Najpravdepodobnejšou príčinou tohto
problému je firewall umiestnený v sieti klienta, ktorý blokuje odchádzajúce
požiadavky Protokolu sieťového času (Network Time Protocol - NTP). Systémový
administrátor musí otvoriť porty požadované pre túto službu (port 123 pre oba TCP
i UDP protokoly).
Dôležité je postarať sa o tento problém, najmä ak používate pre riadenie toho, kedy
je povolený prístup k Internetu, funkciu “Čas / Plánovač“.
21. ? Obmedzuje riadenie šírky pásma šírku pásma pre jednotlivé počítače alebo
obmedzuje šírku pásma, ktorú môže GuestGate spotrebovať celkovo?
! Riadenie šírky pásma obmedzuje šírku pásma, ktorú môže využívať GuestGate
bez ohľadu na to, koľko hosťujúcich užívateľov je pripojených ku zariadeniu.
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PRÍLOHA
Nižšie môžete nájsť zoznam bežných TCP/IP servisných portov. Tieto porty môžu byť pre
blokovanie prístupu ku niektorým službám zadané v KONFIGURÁCII KLIENTA GuestGate.
Číslo portu

Názov / popis služby

21
22
23
25

FTP
SSH (Secure Shell)
Telnet
SMTP (Odchádzajúca pošta, Port serveru odosielacieho
poštu)
TFTP (Protokol triviálneho transferu súborov)
Gopher
Finger
HTTP (Štandardný webový port pre webové stránky)
POP3 (Prichádzajúca pošta)
SFTP (Protokol jednoduchého transferu súborov)
NNTP (Diskusné skupiny)
NTP (Protokol sieťového času)
Služba RPC, používaná pre NET SEND príkazy
NETBIOS (Zdieľanie súborov, Sieť MS Windows)
IMAP (Protokol prístupu k internetovej pošte)
SNMP (Jednoduchý protokol manažmentu siete)
IRC (Okamžitá komunikácia cez Internet)
HTTS (Zabezpečený webový prenos, používaný SSL)
SHELL (
LPR (Vzdialené ovládanie pre tlač), LPD (Obslužný
program pre tlač)
IPP (Protokol tlače z Internetu)
Trojan: používaný MyDoom
PPTP (používaný pre VPN pripojenia)
MSN Messenger
Trojan: používaný Beagle
Windows XP port pre vzdialené ovládanie plochy
Trojan: OptixPro, tiež používaný pre NetworkLens SSL
udalosť
iTUNES od Apple, DAAP
RADMIN, Vzdialené ovládanie
YAHOO Messenger Hlasový Chat
YAHOO Messenger Video (Webová kamera)
AOL (Amerika On Line cez TCP)
Trojan: Sasser Family, tiež používaný pre SGI ESP HTTP.
VNC
Trojan: používaný Netbus, tiež používaný Italk Chat
System a TrendMicro OfficeScan antivírus
Trojan: používaný SubSeven

69
70
79
80
110
115
119
123
135
137, 138, 139
143
161
194, 6665-6669
443
514
515
631
1080, 3127, 3128, 10080
1723
1863
2535, 2745, 8866
3389
3410
3689
4899
5000, 5001
5100
5190, 5191, 5192, 5193
5554
5800+, 5900+
12345
27374
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INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY
Deutsch

Garantieinformationen finden Sie hier unter
www.intellinet-network.com/warranty.

English

For warranty information, go to
www.intellinet-network.com/warranty.

Español

Si desea obtener información sobre la garantía, visite
www.intellinet-network.com/warranty.

Français

Pour consulter les informations sur la garantie, rendezvous à
l’adresse www.intellinet-network.com/warranty.

Italiano

Per informazioni sulla garanzia, accedere a
www.intellinet-network.com/warranty.

Polski

Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie
www.intellinet-network.com/warranty.

Slovensky

Informácie týkajúce sa záruky nájdete na stránke
www.intellinet-network.com/warranty.

México
Poliza de Garantia INTELLINET — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC
Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlan Izcalli,
Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y
mano de obra.
A. Garantizamos cámaras IP y productos con partes moviles por 3 años.
B. Garantizamos los demas productos por 5 años (productos sin partes moviles), bajo las siguientes
condiciones:
1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el
consumidor.
2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan
con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas
efábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo
por el usuario o distribuidor.
Para hacer efectiva esta garantía bastara con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde ue
adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos n su
empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora indispensable el
sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de ompra original donde se mencione
claramente el modelo, numero de serie (cuando aplique) yfecha de adquisición. Esta garantia no es valida en
los siguientes casos: Si el producto se hubiese tilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto
no ha sido operado conforme a los nstructivos de uso; ó si el producto ha sido alterado o tratado de ser
reparado por el consumidor ó erceras personas.
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INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ ponúka kompletný rad
aktívnych a pasívnych sieťových produktov.
Pre viac informácií kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo navštívte stránku
www.intellinet-network.com

Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
Všetky uvedené produkty sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

