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Útválasztó- és eszközbeállítás
Ebben a fejezetben a következő tudnivalókat tárgyaljuk:


Hardvereszközök és illesztőprogramok telepítése



Útválasztó telepítése és beállítása



Belkin N+ vezeték nélküli útválasztó telepítése és beállítása



D‐Link DIR‐615 útválasztó telepítése és beállítása

Amint számítógépünkön telepítettük és testre szabtuk a Windows 7-et, ideje telepíteni a használni kívánt hardvereszközök – nyomtatók, hálózati kártyák, billentyűzetek és egerek, a számítógépekhez csatlakoztatamdó mobiltelefonok stb.
– megfelelő szoftvereit és illesztőprogramjait. Eztután kell elvégeznünk otthoni
hálózatunk beállítását. Az első lépés az útválasztó telepítése és beállítása annak
érdekében, hogy az otthoni számítógépeink hozzáférjenek egymás erőforrásaihoz, és ugyanazon az internetkapcsolaton osztozhassanak.
A következőkben megismerhetjük, hogy a Windows 7 operációs rendszerben
hogyan kezelhetjük és foghatjuk munkára a hardvereszközöket a Device Stage szolgáltatással, valamint hogyan telepíthetjük és állíthatjuk be az útválasztónkat.
Gyakorlófájlok A fejezet gyakorlataihoz nincs szükség gyakorlófájlokra.

Hardvereszközök és illesztőprogramok
telepítése
Miután az összes számítógépünkön telepítettük és beállítottuk az operációs
rendszereket, a hardvereszközök megfelelő beállítását is el kell végeznünk, különösen az otthoni hálózat eszközeit – például a vezetékes és vezeték nélküli hálózati kártyákat, az útválasztót, a kábeles kapcsolatokat, a nyomtatókat stb.

1. fejezet: Útválasztó- és eszközbeállítás

Győződjünk meg róla, hogy az összes hálózati kártya – az Ethernet-alapú és a
vezeték nélküli kártyákat is beleértve – illesztőprogramjait telepítjük. Az Ethernet
hálózati kártyák segítségével kábelen keresztül csatlakozhatunk a hálózathoz, míg a
vezeték nélküli hálózati kártyákkal hordozható számítógépeinken (vagy netbookjainkon) a vezeték nélküli jelek segítségével kapcsolódhatunk a hálózathoz.
A legtöbb esetben a Windows 7 automatikusan felismeri a hálózati kártyákat,
és telepíti a megfelelő illesztőprogramokat. Tanácsos azonban a legutóbbi illesztőprogram-verziót telepíteni a hálózati kártya gyártójának telepítő médiájáról
(amelyet az eszköz dobozában találunk) vagy a gyártó webhelyéről.
Ha a helyes illesztőprogramot telepítettük, a Windows 7 megfelelően tud
csatlakozni mind kábelen keresztül, mind pedig vezeték nélküli módon.
Lásd még Ha a hálózati‐ vagy az internetcsatlakozás során problémák merülnek fel, ezek
megoldásáért forduljunk a 15. fejezethez (Hálózati és internetes hibák elhárítása).

Ha egyéb eszközökkel is rendelkezünk – például nyomtatókkal, lapolvasókkal,
telefonokkal, webkamerákkal stb. –, győződjünk meg róla, hogy a megfelelő
számítógépekhez csatlakoztatjuk őket, és a helyes illesztőprogramokat telepítjük.
A legutóbbi illesztőprogram-verziót a hálózati kártya gyártójának telepítő médiáján vagy a gyártó webhelyén kereshetjük.
Fontos! Azokat az illesztőprogramokat telepítsük, amelyek kimondottan ahhoz az ope‐
rációs rendszerhez készültek, amelyet használunk. Ne telepítsünk például Windows XP
illesztőprogramokat Windows 7 operációs rendszerrel működő számítógépekre, vagy
fordítva. Ettől a számítógépünk biztosan összeomlik, és ez további problémákhoz vezet.
A 32 bites operációs rendszereken 32 bites illesztőprogramokat, 64 bites operációs rend‐
szereken pedig 64 bites illesztőprogramokat telepítsünk.

Együttműködés külső eszközökkel a
Device Stage-en keresztül
A Device Stage olyan felhasználóbarát szolgáltatás, amely lehetőséget nyújt a számítógéphez csatlakoztatott külső eszközökkel való együttműködéshez. Windows 7
operációs rendszerben a szolgáltatást az Eszközök és nyomtatók • Devices and Prin‐
ters panelen keresztül érhetjük el, amely a külső eszközök kezeléséhez biztosít
központi helyet.

2

Együttműködés külső eszközökkel a Device Stage-en keresztül

Sajnos ez a szolgáltatás nagymértékben az egyes eszközökhöz rendelkezésre álló
illesztőprogramoktól és támogatástól függ. A legtöbb új eszköz kompatibilis a Windows 7-tel, és illesztőprogramjaik kihasználják a Device Stage lehetőségeit, továbbá
olyan előnyöket biztosítanak, mint az eszköz teljes körű kezelése az Eszközök és
nyomtatók • Devices and Printers panelen. Egyetlen ablakból minden feladatot elvégezhetünk: megnézhetjük az eszközök állapotát és egyéb információkat, megoszthatjuk az eszközöket a hálózaton, módosíthatjuk a beállításaikat, szinkronizálhatjuk
őket a számítógépünkkel (például mobiltelefonokat), beállíthatjuk és használhatjuk
az eszköz szolgáltatásait, hibaelhárítási lépéseket tehetünk stb.

Régebbi eszközöknél, amelyek nem tudják kihasználni ezt a szolgáltatást, a Windows 7 lehetővé teszi a konfigurációs beállítások alapkészletének módosítását és
az esetlegesen felmerülő problémák hibakeresését. Bár ekkor nem használhatjuk ki
egy olyan eszköz minden lehetőségét, amely ugyan teljes mértékben kompatibilis a
Windows 7-tel, még mindig jobb megoldás, mint rejtett felügyeleti eszközöket keresgélni és találgatni, hogy merre vannak a módosítandó eszközbeállítások.
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A Device Stage megtalálása
A szolgáltatás hivatalos neve Device Stage, de a Windows 7-ben nem ezen a néven szerepel. Az operációs rendszerben a tényleges neve Eszközök és nyomtatók •
Devices and Printers, és alapértelmezés szerint a szolgáltatás parancsikonját a Start
menü jobb oldalán találjuk.

A másik lehetőség, ha a Vezérlőpult • Control Panel → Hardver és hang • Hardware
and Sound → Eszközök és nyomtatók • Devices and Printers hivatkozást választjuk.

A Device Stage-be foglalt eszközök
A Device Stage a számítógépünket, valamint a számítógéphez csatlakoztatott olyan külső eszközöket kezeli, mint a mobiltelefonok, hordozható zenelejátszók, digitális fényképezőgépek, webkamerák, monitorok, billentyűzetek,
egerek, nyomtatók, lapolvasók, Bluetooth-csatolók, külső merevlemezek,
médiabővítők és a számítógéphez csatlakoztatott hálózati eszközök.
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Együttműködés külső eszközökkel a Device Stage-en keresztül

A Device Stage-ből kizárt eszközök
A Device Stage nem mutatja azokat az eszközöket, amelyek a számítógépünk
alapösszetevőinek (a számítógépházon belül található összetevők) részei. Ez
annyit jelent, hogy a listában nem találunk belső merevlemezeket,
CD/DVD/Blu-ray meghajtókat, hangkártyákat, videokártyákat, memóriát, processzorokat, belső modemeket, belső hálózati kártyákat stb. Néhány külső eszköz sem jelenik meg, például a hangszóró vagy egy régebbi egér és billentyűzet.

Példák a Device Stage felhasználási forgatókönyveire
Az Eszközök és nyomtatók • Devices and Printers listájában megjelenő eszközök működtetésének lehetőségei attól függenek, hogy az eszköz gyártója a
Windows 7 támogatásának milyen szintjét biztosítja. Amikor például digitális
fényképezőgépet csatlakoztatunk, és bal gombbal kétszer rákattintunk az
ikonjára, információt kapunk az akkumulátor töltöttségéről és a memóriakártya szabad méretéről. Lehetőség van a fényképezőgép tartalmát kezelő
programok között választani, áttekinthetjük a csatlakoztatáskor a számítógépen létrejött mappát, és meghatározhatjuk, mi történjen, ha a készüléket a
számítógéphez csatlakoztatjuk.
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1. fejezet: Útválasztó- és eszközbeállítás

Jobb gombbal ugyanerre az ikonra kattintva, gyorsan elérhetjük egyebek között a hibaelhárítást végző parancsot.
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Az útválasztó telepítésének és beállításának előkészítése

A régi HP Photosmart nyomtatókhoz egy szűk, de rendkívül hasznos beállításhalmaz áll rendelkezésre. Az Eszközök és nyomtatók • Devices and Printers
ablakból közvetlenül megnézhetjük, hogy hány fájl várakozik a nyomtatási
sorban, hogy a nyomtató készen áll-e, vagy sem, és melyek az oldalméret és
a tájolás alapértelmezett beállításai.
Lehetőség van a nyomtatási tulajdonságok módosítására, és az eszközökhöz támogatás is kérhető.
Az újabb nyomtatómodellekhez több beállítási lehetőség áll a rendelkezésre.

Az útválasztó telepítésének és
beállításának előkészítése
Az otthoni hálózatunk kiépítésekor a legösszetettebb és legfontosabb tevékenység az útválasztónk telepítése és beállítása. Ennek az eszköznek a segítségével
csatlakoztatjuk a teljes otthoni hálózatot az internetszolgáltatónkhoz. Ezért
a megfelelő beállításokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy problémamentesen
kapcsolódhasson. Miután az útválasztó beállításával elkészültünk, az otthoni hálózatunk beállításait kell konfigurálnunk, hogy minden számítógépünk csatlakozhasson az útválasztóhoz és az internethez. Végül engedélyeznünk kell a vezeték
nélküli lehetőséget, és el kell végeznünk a beállítását, hogy a hordozható számítógépeink és netbookjaink is csatlakozhassanak az otthoni hálózathoz.
Az útválasztó beállítása nagymértékben a gyártótól és a meghatározott modelltől függ. Az útválasztó beállításának nincsen univerzális módja, ugyanis minden gyártó más megközelítést alkalmaz. Ezért az eljárás végrehajtásakor figyelmesen olvassuk el a felhasználói kézikönyvet. A konfigurálás folyamatában a következő részletekre kell figyelnünk:


Internet WAN (Wide Area Network – nagy kiterjedésű hálózat) beállítása

Ezeket a beállításokat az internetszolgáltatótól (ISP) szerezhetjük be, és
segítségükkel csatlakoztathatjuk otthoni hálózatunkat az internethez.
Előfordulhat, hogy fel kell vennünk a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, hogy az útválasztó internetkapcsolatának beállításához minden szükséges információt összegyűjtsünk.


Kapcsolattípus Milyen kapcsolatot használjunk? A legelterjedtebb kapcso-

lattípusok a következők:
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Dinamikus Az internetszolgáltató automatikusan hozzárendel egy IPcímet az útválasztóhoz. Az IP-cím az útválasztónk MAC-címén
(Media Access Control – hardvercím) alapul. Az MAC-cím olyan
egyedi azonosító, amelyet a legtöbb hálózati csatoló azonosítási céllal alkalmaz. Az MAC-címet az útválasztónk konfigurációs képernyőin találhatjuk, a cím a következő formátummal rendelkezik: XXXX-XX XX-XX-XX. Az MAC-cím kizárólag betűket és számokat
tartalmazhat. Egy példa: 0A-19-5B-BC-D2-E1 .



Statikus IP‐cím Az internetszolgáltató statikus IP-címet (Internet Pro-

tocol) rendel az útválasztónkhoz. Az IP-cím az alábbi formátummal
rendelkezik: XXX-XXX-XXX-XXX. A cím kizárólag számokat tartalmazhat (például: 86.34.233.84). Az ilyen kapcsolatok alkalmazásakor ismerünk kell az IP-címet, az alhálózati maszk és az átjáró címét.
Ezek a részletek az IP-cím formátumával rendelkeznek – kizárólag
számokat foglalhatnak magukban, és csak az internetszolgáltatónktól
szerezhetjük be őket.


PPPoE (Point‐to‐Point Protocol over Ethernet – pont‐pont kapcsolat
Ethernet felett) Ezt a típust rendszerint olyan telefontársaságok al-

kalmazzák, amelyek internetkapcsolatot is biztosítanak. A PPPoE
használatához az internetszolgáltatónak felhasználónevet és jelszót
kell készítenie a számunkra. Ezeket a részleteket az útválasztó konfigurációs képernyőin kell begépelnünk. Az információ segítségével az
útválasztó „betárcsáz” az internetszolgáltató kiszolgálóihoz.


PPTP (Point‐to‐Point Tunneling Protocol – pont‐pont alagútprotokoll)

Leginkább Európában elterjedt kapcsolattípus, amely felhasználónév
és jelszó segítségével megköveteli a hitelesítést. A tipikus virtuális
magánhálózatokhoz hasonló biztonságot nyújt.


DNS (Domain Name Server – tartománynév‐kiszolgáló) A DNS feladata, hogy a

webhelyek ember által olvasható tartományneveit – például www.google.com
vagy www.7tutorials.com – lefordítsa azokra a megfelelő IP-címekre, amelyeket
a hálózati eszközeink használnak. Két DNS-címre lesz szükség: egy elsődleges és egy másodlagos címre. Ezek a címek két kiszolgáló IP-címei, és ezt az
információt kizárólag az internetszolgáltatónktól szerezhetjük meg.
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LAN (Local Area Network – helyi hálózat) beállítása Ezek a beállítások vonatkoznak az otthoni hálózatunkra. A legtöbb útválasztó gyárilag biztosít néhány előre definiált konfigurációt. Ha ez az útválasztónk esetében

Az útválasztó telepítésének és beállításának előkészítése

is igaz, bátran használhatjuk ezeket a konfigurációkat. Nem szükséges
módosítanunk őket, tökéletesen működnek, amint kicsomagoltuk az
eszközt. A LAN-beállítások határozzák meg, hogy otthoni számítógépeink milyen IP-címeket kapnak, és hogy azokat dinamikus vagy statikus
módon kapják-e meg. További információért forduljunk az útválasztó
használati útmutatójához, és kövessük a gyártó ajánlásait.


Vezeték nélküli beállítások Ezen beállítások érvényesek minden olyan

hordozható számítógépre vagy netbookra, amelyek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül férnek hozzá otthoni hálózatunkhoz. Először is engedélyeznünk kell a vezeték nélküli lehetőségeket. Íme néhány részlet,
amelyeket be kell állítanunk:


SSID (Service Set Identifier – szolgáltatáskészlet‐azonosító) Ez a név jele-

nik meg, amikor a hordozható számítógép a környékünkön vezeték
nélküli hálózatokat keres. Itt tanácsos felismerhető nevet meghatározni, hogy minden felhasználó tudja, hogy ez a megfelelő hálózat. A név
betűket, számokat és aláhúzás-karaktereket tartalmazhat.


Biztonsági típus Ez a beállítás a hálózat védelméhez alkalmazható hite-

lesítési és titkosítási módszereket határoz meg (vagy pedig azok hiányát). A lehetőségek közé tartozik a WPA2-PSK (a legjobb biztonsági
módszer, erősen ajánlott), a WPA-PSK, a WEP (nagyon gyenge védelmi módszer, könnyen feltörhető) vagy a biztonság hiánya, amely
azt jelenti, hogy bárki szabadon csatlakozhat a hálózatunkhoz. Ha
engedélyezzük valamelyik biztonsági típust, hozzáférési kulcsot (vagy
jelszót) kell megadnunk. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a kulcs betűk, számok és speciális karakterek (például #, &, + stb.) kombinációja. Ezt a hozzáférési kulcsot valahová írjuk le, mert szükségünk
lesz rá, ha vezeték nélküli kapcsolatot szeretnénk létesíteni az otthoni hálózatunkkal.
Miután az útválasztót megfelelően beállítottuk, győződjünk meg róla, hogy az
összes asztali számítógép kábelen keresztül csatlakozik, és ellenőrizzük, hogy az
illesztőprogramokat helyesen telepítettük-e.
Útválasztónk beállításának megismeréséhez két telepítési és beállítási gyakorlat nyújt segítséget két különböző útválasztó modell: egy Belkin és egy D-Link
modell alapján. Ha mindkét gyakorlatot elvégezzük, kiderül, hogy a fontos elemek az útválasztó modelljétől függetlenül megegyeznek. A lépések száma a gyártó által alkalmazott megközelítéstől függően eltérő lehet, de azok a fontos szempontok, amelyekre figyelnünk kell, ugyanazok.
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A Belkin N+ vezeték nélküli útválasztó
telepítése és beállítása
Az első útválasztó, amellyel bemutatjuk a telepítés és a beállítás folyamatát, egy
rendkívül népszerű modell: a Belkin N+ Wireless. Az eszköz nagyon népszerű
megbízható vezeték nélküli lefedettségének és jelerősségének köszönhetően.

A következő gyakorlatban megmutatjuk, hogyan állítsuk be az útválasztónkat, hogy
otthoni hálózatunk összes számítógépe csatlakozhasson hozzá, és hozzáférjen az internethez. A gyakorlat lépései a legtöbb Belkin útválasztó esetében alkalmazhatók.
ELŐKÉSZÍTÉS Győződjünk meg róla, hogy minden információval rendelkezünk‐e, amely
az útválasztónk internetkapcsolatának beállításához szükséges. Ha valamilyen részlet hi‐
ányzik, forduljunk az internetszolgáltatónkhoz. Tájékoztassuk a szolgáltatót, hogy otthoni
útválasztó telepítését tervezzük; előfordulhat, hogy az internetszolgáltatónak a saját
rendszereiben változtatásokat kell tennie, hogy útválasztónk sikeresen csatlakozhasson
az internethez. Ezt követően csomagoljuk ki az útválasztót, és keressük meg a használati
útmutatót és a telepítő‐CD‐t vagy ‐DVD‐t. Az útválasztó tápfeszültség‐adapterét csatla‐
koztassuk a konnektorhoz, majd a csomagolásban található hálózati kábel segítségével
kössük össze a számítógépünket és az útválasztót. Az internetszolgáltató által biztosított
vagy telepített modemtől bejövő kábellel csatlakoztassuk az útválasztót az internethez.
Végül helyezzük az útválasztó telepítő‐CD‐jét vagy ‐DVD‐jét a számítógépünk CD/DVD
meghajtójába, és futtassuk a SetupAssistant.exe fájlt.
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A Belkin N+ vezeték nélküli útválasztó telepítése és beállítása

1. Amikor megjelenik a Belkin Setup CD (telepítő-CD) ablak, a telepítő megkéri, hogy válasszuk ki, melyik feladatot szeretnénk végrehajtani. Válasszuk
a Run the Setup Assistant now (A telepítősegéd futtatása) lehetőséget.

2. Kattintsunk a Go (Mehet) gombra.
A telepítő megkéri, hogy válasszuk ki az országot, ahol az útválasztó
működni fog.
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3. Jelöljük ki a megfelelő országot. Ha nem találjuk az országunkat (esetünkben Románia nem szerepelt a listán), válasszuk az Other (Egyéb) lehetőséget.
4. Kattintsunk a Begin (Kezdés) gombra.
A telepítősegéd kéri, hogy olvassuk el az útválasztó csomagolásában található gyors telepítési útmutatót, és győződjünk meg róla, hogy az abban leírt lépéseket végrehajtottuk.

5. Olvassuk el a gyors telepítési útmutatót, kövessük a lépéseket, és amikor
befejeztük, válasszuk ki az I have completed all Quick Installation Guide steps
(Végrehajtom a Gyors telepítési útmutató minden lépését) jelölőnégyzetet.
6. Kattintsunk a Next (Következő) gombra.
A telepítősegéd néhány másodperc múlva csatlakozik az útválasztónkhoz. Majd megkér, hogy adjunk nevet az otthoni vezeték nélküli hálózatunknak.
7. A Network Name (Hálózatnév) (SSID) mezőbe írjuk be a nevet, amelyet az
otthoni vezeték nélküli hálózatunknál használni szeretnénk.
8. Válasszuk ki a High Speed Enabled (Nagy sebesség engedélyezése) jelölőnégyzetet. Ezzel növelhetjük a vezeték nélküli hálózatunk sebességét.
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9. Kattintsunk a Next gombra.
A telepítősegéd elvégez néhány ellenőrzést. Amikor végzett, megkérdezi,
hogy az internetszolgáltató milyen kapcsolattípus segítségével csatlakoztatja az otthoni hálózatunkat az internethez. A következő lehetőségek
állnak a rendelkezésünkre: Statikus IP, Dinamikus IP, PPPoE, PPTP,
vagy BigPond és Optus kábel.

10. Az internetszolgáltatótól kapott információk alapján válasszuk ki a megfelelő kapcsolattípust. Esetünkben a Dynamic IP (Dinamikus IP) lehetőséget kell választanunk.
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11. Kattintsunk a Next gombra.
Választásunktól függően a telepítősegéd bizonyos kapcsolódási részletek
meghatározását kérheti. Ha például a Static IP (Statikus IP) lehetőséget választjuk, akkor olyan információkat kell megadnunk, mint az IP-cím, az
alhálózati maszk, az átjáró és a DNS-kiszolgálók. A gyakorlatban a
Dynamic IP beállítást választottuk, ez annyit jelent, hogy nem kell megadnunk további részleteket, ugyanis az útválasztó automatikusan megkapja
az adatokat az internetszolgáltatónk kiszolgálóitól.
12. Miután meghatároztuk a kapcsolat szükséges részleteit, a telepítősegéd elküldi az adatokat az útválasztónak. Ezt követően újraindítja az útválasztót,
hogy a beállítások érvénybe lépjenek, és megpróbál az internethez csatlakozni. Ha az útválasztónkat modemmel csatlakoztatjuk az internethez,
akkor áramtalanítanunk kell az eszközt, majd 5 másodpercnyi várakozást
követően ismét vissza kell kapcsolnunk.

13. Ha útválasztónkat modemmel csatlakoztatjuk az internethez, kövessük
az utasításokat. Ha nem, akkor kattintsunk a Next gombra.
Az útválasztó ismét megpróbál csatlakozni az internethez, majd értesítést küld a művelet sikeréről.
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14. Kattintsunk a Next gombra.
A telepítősegéd kéri, hogy további számítógépeket kapcsoljunk az útválasztóhoz.

15. A többi asztali számítógépet (az útválasztó csomagolásában talált kábelhez
hasonló) Ethernet hálózati kábelekkel csatlakoztassuk az útválasztóhoz.
A hordozható számítógépekhez létesítsünk vezeték nélküli kapcsolatokat.
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16. Ha valamennyi számítógépet csatlakoztattuk, kattintsunk a Next gombra.
A telepítő megkérdezi, hogy minden vezeték nélküli számítógépünk sikeresen csatlakozott-e az internethez.

17. Ha a vezeték nélküli számítógépek sikeresen kapcsolódtak, válasszuk a
Yes (Igen) lehetőséget. Ha nem, jelöljük ki a helyzetünknek leginkább
megfelelő választ.
18. Kattintsunk a Next gombra.
A telepítő megkérdezi, hogy minden vezetékes számítógépünk sikeresen
csatlakozott-e az internethez.
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19. Ha a vezetékes számítógépek sikeresen kapcsolódtak, válasszuk a Yes lehetőséget. Ha nem, jelöljük ki a helyzetünknek leginkább megfelelő választ.
20. Kattintsunk a Next gombra.
A telepítő tájékoztat arról, hogy a hálózat beállítása befejeződött, és a
számítógépek sikeresen csatlakozhatnak hozzá.

21. Kattintsunk a Next gombra.
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Megnyílik egy ablak, amelynek segítségével további konfigurációs eszközöket indíthatunk el. Noha hálózatunk beállítása elkészült, és a hálózat teljes
mértékben működőképes, még egy fontos dolog hiányzik: nem gondoskodtunk a vezeték nélküli hálózatunk biztonságáról, így ahhoz a jogosulatlan
felhasználókat is beleértve bárki szabadon csatlakozhat.
22. El kell végeznünk a hálózat biztonsági beállítását. Kattintsunk a Security
Assistant (Biztonsági segéd) menüpontra.

23. Kattintsunk a Next gombra.
Elindul a biztonsági segéd, és tájékoztat azokról a lépésekről, amelyeket
végrehajt.
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24. Kattintsunk a Next gombra.
A biztonsági segéd ellenőrzi a kapcsolatot az útválasztónkhoz. Ezt követően megkér, hogy válasszuk ki azt a biztonsági típust, amelyet otthonunk vezeték nélküli hálózatában alkalmazni szeretnénk.

25. Válasszuk a WPA2-t – ez a legbiztonságosabb lehetőség –, majd kattintsunk a Next gombra.
Meg kell határoznunk a hálózati biztonsági kulcsot (vagy jelszót), amelylyel a többi számítógép az otthonunk vezeték nélküli hálózatához kapcsolódik.
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26. Írjuk be a hálózati biztonsági kulcsot.
A hálózati biztonsági kulcsnak legalább 8 karakter hosszúságúnak kell lennie. A kulcsnak betűk, számok és speciális karakterek (például $, #, + stb.)
kombinációját kell tartalmaznia. Az illetéktelen felhasználók számára ez
megnehezíti a hálózat biztonsági kulcsának a feltörését (megfejtését).
27. Kattintsunk a Next gombra.
A biztonsági segéd elküldi az adatokat az útválasztónak. Ezt követően
tájékoztat arról, hogy a hálózati biztonsági kulcs beállítása elkészült.

28. Lehetőségünk van arra, hogy a hálózati biztonsági kulcsot kinyomtassuk,
vagy átmásoljuk USB-memóriára. Ha valamelyik opció hasznos számunkra, kattintsunk a megfelelő gombra.
29. Kattintsunk a Next gombra.
A telepítő megerősítést kér arról, hogy valamennyi vezeték nélküli számítógépünk csatlakozni tud a hálózathoz az újonnan elkészült hálózati
biztonsági kulcs alkalmazásával.
30. Ha minden megfelelően működik, válasszuk az All computers were able to
connect successfully (Minden számítógép sikeresen csatlakoztatható) lehetőséget.
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31. Kattintsunk a Next gombra.
A telepítő tájékoztat arról, hogy vezeték nélküli hálózatunk mostantól
privát és biztonságos hálózat.

32. Kattintsunk a Finish (Befejezés) gombra.
Visszatérünk az általános Setup CD ablakhoz, ahol kiválaszthatunk és elindíthatunk más funkciókat.
Az otthoni hálózatunk beállítása elkészült, és a hálózat biztonságáról
is megfelelően gondoskodtunk. Minden vezetékes és vezeték nélküli
számítógépünk sikeresen csatlakozni tud hozzá.
BEFEJEZÉS Zárjuk be a Setup CD ablakot.
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Fontos! Ha a kezdeti beállításokat követően a Belkin N+ Wireless útválasztónk bármely pa‐
raméterét módosítani szeretnénk, nyissunk meg egy internetböngészőt, és írjuk be a kö‐
vetkezőt: http://192.168.2.1. Ha az útválasztónk beállításait szeretnénk megváltoztatni, jel‐
szót kér tőlünk. Hagyjuk ezt üresen, majd kattintsunk a Submit gombra.

A D-Link DIR 615 útválasztó telepítése
és beállítása
A második útválasztó, amellyel a gyakorlatban dolgozunk, a D-Link DIR-615.
Ez a modell általánosan ajánlható azoknak a felhasználóknak, akik megelégednek egy alapszintű eszközzel, amely megengedhető ár mellett megállja a helyét a
legtöbb otthoni hálózati konfiguráció esetében.

A következő gyakorlatban megnézzük, hogyan állítsuk be az útválasztónkat,
hogy otthoni hálózatunk összes számítógépe csatlakozhasson hozzá, és hozzáférjen az internethez. A gyakorlat lépései a legtöbb D-Link útválasztó esetében
alkalmazhatók.
ELŐKÉSZÍTÉS Győződjünk meg róla, hogy minden olyan információval rendelkezünk,
amely az útválasztónk internetkapcsolatának beállításához szükséges. Ha valamely rész‐
let hiányzik, forduljunk az internetszolgáltatónkhoz. Tájékoztassuk a szolgáltatót, hogy
otthoni útválasztó telepítését tervezzük; előfordulhat, hogy az internetszolgáltatónak a
saját rendszereiben változtatásokat kell tennie, hogy az útválasztónk sikeresen csatla‐
kozhasson az internethez. Ezt követően csomagoljuk ki az útválasztót, és keressük meg a
használati útmutatót és a telepítő‐CD‐t vagy ‐DVD‐t. Az útválasztó tápfeszültség‐
adapterét csatlakoztassuk a konnektorhoz, majd a csomagolásban található hálózati ká‐
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bellel kössük össze a számítógépünket és az útválasztót. Az internetszolgáltató által biz‐
tosított telepített modemtől bejövő kábellel csatlakoztassuk az útválasztót az internet‐
hez. Végül helyezzük az útválasztó telepítő‐CD‐jét vagy ‐DVD‐jét a számítógépünk
CD/DVD meghajtójába, és futtassuk a WIZARD.exe fájlt.

1. Amikor megjelenik a D-Link ablak, a varázsló megkér arra, hogy válaszszunk nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.

2. Kattintsunk a Start gombra.
Kérdések sorozata emlékeztet azokra a teendőkre, amelyeket a beállítás
folytatása előtt végre kell hajtanunk.
3. Kövessük a varázsló által ajánlott utasításokat, és amikor elkészültünk,
válasszuk ki a megfelelő jelölőnégyzeteket.
4. Kattintsunk a Next gombra.
A varázsló megkérdezi, hogy a telepítés melyik típusát szeretnénk végrehajtani.
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5. Válasszuk a First Installation (Első telepítés) lehetőséget, majd kattintsunk a
Next gombra.
A varázsló ekkor a hardver beállítását kéri.
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6. Kövessük a megjelenő utasításokat. Ha végeztünk, kattintsunk a Next
gombra.
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Ekkor az útválasztónkat a set‐top boxhoz vagy a modemhez kell csatlakoztatnunk. Ha az internetszolgáltatónk biztosított ilyen eszközöket,
kövessük az utasításokat. Ha a kapcsolat hálózati kábelen keresztül jön
létre, csatlakoztassuk a kábelt az útválasztó hátoldalán található szürke
internetporthoz.

7. Ha végeztünk, kattintsunk a Next gombra.
A varázsló arra kér, hogy határozzunk meg jelszót az útválasztónk számára. Ez lesz az útválasztón a rendszergazda felhasználó jelszava. Ezzel
a jelszóval a későbbiekben szükség szerint módosíthatjuk az útválasztó
paramétereit.
8. Mindkét mezőbe gépeljük be a jelszót, majd kattintsunk a Next gombra.
A telepítővarázsló ellenőrzi az internetkapcsolatunkat. Amikor végzett,
megkérdezi, hogy milyen kapcsolattípussal csatlakozunk az internethez.
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9. A listából válasszuk ki a megfelelő internetkapcsolatot. A példában szereplő internetkapcsolatunkhoz a Static IP Address (Statikus IP-cím) kapcsolatot kellett alkalmaznunk.

27

1. fejezet: Útválasztó- és eszközbeállítás

10. Határozzuk meg a kapcsolat szükséges részleteit. A kapcsolatunk számára meghatároztuk azt az IP-címet, amelynek segítségével az útválasztó az
internethez kapcsolódik, az alhálózati maszkot, az átjárót és az elsődleges, valamint másodlagos DNS-kiszolgálókat. A kapcsolat típusától függően előfordulhat, hogy a kapcsolatra vonatkozóan további részleteket
is meg kell adnunk.
11. Miután minden szükséges adatot meghatároztunk, kattintsunk a Next
gombra.
A telepítővarázsló menti a beállításokat, és ellenőrzi az internetkapcsolatot. Ha minden megfelelően működik, akkor a varázsló megkér arra,
hogy adjunk nevet az otthoni vezeték nélküli hálózatunknak.

12. Írjuk be a hálózat nevét, majd kattintsunk a Next gombra.
Ezután a varázsló megkér arra, hogy válasszuk ki azt a biztonsági típust,
amelyet a vezeték nélküli hálózatunkon alkalmazni szeretnénk.
13. Válasszuk a WPA2 lehetőséget, majd kattintsunk a Next gombra.
A varázsló megkér arra, hogy írjunk be egy vezeték nélküli hálózati jelszót
(más néven a titkosítási kulcsot vagy biztonsági kulcsot). Ezt a jelszót használja az összes számítógép, amely a vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik.
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14. Írjuk be a hálózati jelszót.
A hálózati jelszónak legalább 8 karakter hosszúságúnak kell lennie. A jelszónak betűk, számok és speciális karakterek (például $, #, + stb.) kombinációját kell tartalmaznia. Az illetéktelen felhasználók számára ez
megnehezíti a hálózat biztonsági kulcsának a feltörését (megfejtését).
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15. Ha végeztünk, kattintsunk a Next gombra.

16. A részleteket kinyomtathatjuk, ha a Print Details (Részletek nyomtatása) gombra kattintunk. Ha a beállításokat az asztalon szöveges fájlba szeretnénk menteni, válasszuk ki a Save these settings in a text file on my desktop (A beállítások
szöveges fájlba mentése a Számítógép mappában) jelölőnégyzetet.
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17. Kattintsunk a Next gombra.
A varázsló tájékoztat arról, hogy az útválasztónk működik.
18. Kattintsunk a Next gombra.
A telepítővarázsló befejezte az összes lépést. Végül arról is tájékoztat,
hogy csatlakozhatunk az újonnan elkészült vezeték nélküli hálózathoz.
Az otthoni hálózatunk beállítása elkészült, és a hálózat biztonságáról is
megfelelően gondoskodtunk. Minden vezetékes és vezeték nélküli számítógépünknek sikeresen csatlakoznia kell hozzá.
BEFEJEZÉS Zárjuk be a D‐Link Setup Wizardot.
Fontos! Ha a kezdeti beállításokat követően a D‐Link DIR‐615 útválasztónk bármely pa‐
raméterét módosítani szeretnénk, nyissunk meg egy internetböngészőt, és írjuk be a kö‐
vetkezőt: http://192.168.0.1. Ekkor megjelenik az útválasztó bejelentkezési ablaka. Írjuk
be a 9. lépésben meghatározott rendszergazda felhasználói nevét és a jelszavát. Miután
bejelentkeztünk, az útválasztónk bármelyik beállítását módosíthatjuk.

Összefoglalás


Nagyon fontos, hogy helyesen telepítsük minden hardvereszközt és azok
megfelelő illesztőprogramjait.



A Device Stage olyan Windows 7-es szolgáltatás, amely biztosítja az eszközökkel való együttműködés felhasználóbarát módját.



Az otthoni hálózatunk kiépítésekor a legfontosabb feladat az útválasztónk telepítése és beállítása. Az útválasztónk beállítása során kapcsolatba
kell lépnünk az internetszolgáltatónkkal, és be kell szereznünk az útválasztó beállításához szükséges összes információt.
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