Internet modemek használata a PARISAT Kft. rendszereiben
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kábelmodemekkel történik. A szolgáltatás igénybevételéhez
meglévő kábeltelevíziós kapcsolatra van szükség.
A modemek elején tipustól függően 6 – 8 led található. A ledek
fénye alapján megállapítható, hogy normálisan üzemel-e a
modem, illetve valamilyen hiba lépett fel a működés során.
Normális működés esetén a felső négy led folyamatosan világít.
Telepítéskor a szakembereink kiépítik a kábelmodem működéséhez szükséges koaxiális kábelt, amit tilos megbontani,
más eszközt hozzácsatlakoztatni. A modem érzékenyen reagál a kontakthibákra, illetve az elektromos hálózatról történő
leválasztásra. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy hibás IP cím kerül kiosztásra és az internet nem érhető el. Ha a
modemen található kijelzők fénye nem folyamatos ( felváltva villognak ), a hibabejelentő telefonszámon ( 512-448 )
jelezni kell ügyfélszolgálatunkon.
A ledek sorrendje fentről lefelé a következő :
● Power
( az üzemképességet jelzi )
● Receive vagy DS
( a kábelhálózaton továbbított jel megléte )
● Send vagy US
( a központhoz visszajuttatott adat megléte )
● Online
( internet kapcsolat üzemel )
● Activity
( adatforgalom a számítógép és a modem között )
● Tel1
( az 1-es telefonport üzemképes ) (külső vezetékes telefon szolgáltatáshoz)
● Tel2
( a 2-es telefonport üzemképes ) (belső ingyenes kábeltelefon szolgáltatáshoz)
● Standby
( a modem üzemképes, de ki van kapcsolva a tetején lévő kapcsolóval)
Jelenleg 4 típusú modem van használatban:
● SB4200E
● SB5100E
● SB5101E
● SBV5120E
( telefonálásra alkalmas modem )
A kábeltelevíziós modemek kétféle módon kapcsolódhatnak a számítógéphez, de egyszerre csak az egyik módon szabad
csatlakoztatni. A kábelmodem DHCP kiszolgálón keresztül 1 db IP címet biztosít a gépnek, aminek a felszabadítási
ideje 1 óra, tehát a géppel való szétválasztást követően ennyi időre van szükség, hogy egy másik gépre vagy másik
hálózati kártyára illetve USB-re köthessük azt. Szabályos leválasztással ez az idő lerövidíthető 1 -2 percre. Ugyanígy
kell eljárni abban az esetben, ha routert szeretnénk beépíteni.
A szabályos leválasztás sorrendje a következő :
● Parancssor elindítása
● ipconfig /release parancs kiadása
● megvárni, hogy a hálózati kapcsolat címe nullázódjon
● USB illetve UTP kábel kihúzása a számítógépből
● Modem áramtalanítása 1 percre
● a modemet újraindítás után csatlakoztatni a másik eszközhöz
● ipconfig /renew parancs kiadása az új IP cím lekérésére
A számítógép és a modem összekötése a következő lehet :
➢ USB kábellel
 Win98, WinMe, Win2000, WinXP, Linux vagy Macintosh Operációs rendszer
 Minimum 64 Mbyte memória
 Minimum USB 1.0 csatlakozási lehetőség
A telepítés menete :
1. A modemen a felső négy led folyamatosan világítson
2. A telepítő CD behelyezése a számítógép CD olvasójába ( amennyiben automatikusan elindul a CD, Escvel kilépni a programból )
3. Az USB kábellel összekötni a modemet a számítógéppel
4. Az új hardver felismerésekor a felajánlott driver telepítése a tovább gombra kattintva
5. Win98 esetében a windows telepítő CD-re is szükség van!

Linux esetében nem mindegyik disztribúció tudja kezelni az USB kapcsolatot a modemmel.
Ezzel a kapcsolódási tipussal plusz memóriát foglalunk le és a fémes érintkezés miatt földelési hurok is
kialakulhat ami a monitor vibrálását okozhatja, vagy esetenként olyan magas potenciálkülönbség alakulhat ki, ami a
modem működését akadályozhatja. Ezt a fajta kapcsolatot csak ideiglenesen alkalmazzuk, lehetőség szerint csak a
hálózati kapcsolatot használjuk!
UTP kábellel
Ezzel a kapcsolódással csak egy üzemképes hálózati kártyára van szükség amihez az UTP kábelt
csatlakoztatjuk. Nem kell drivert telepíteni és nem foglal plusz memóriát sem, illetve a nem fémes kapcsolat
következtében a monitor vibrálása sem jelentkezik. A másik előnye a routerrel történő elosztás lehetősége.
➢

Leggyakrabban felmerülő hibajelenségek:
➢

Nem folyamatosan világít a felső négy zöld led
c Valószínű, hogy hálózati probléma van, illetve kontakthiba lépett fel. Ellenőrizzük, hogy TV adás van-e.
Ha nincs, akkor a kábelhálózaton kiesés van amit okozhat áramkimaradás az egyik tápfeladási ponton.
Amennyiben a TV adás minősége nem változott, a modemhez kiépített kábel sérülhetett meg vagy az
elosztásra használt eszköz romlott el. Hibabejelentést kell tenni és a szakembereink elhárítják a hibát.

➢

Folyamatosan világítanak a zöld ledek, de az Activity led nem világít.
c A kapcsolat megszakadt a számítógép és a kábelmodem között. Ez legtöbbször a hálózati kapcsolat
letiltásakor fordul elő, amit okozhat vírus, illetve a kapcsolat automatikus leállítása amit a számítógép
beállításainál lehet feloldani. Ehhez meg kell szüntetni a kijelölést a 'számítógép kikapcsolhatja ezt az
eszközt hogy energiát takarítson meg' kifejezés előtt. Amennyiben a hálózati kapcsolat látszólag rendben
van és mégis az a hibaüzenet jelenik meg a tálcán, hogy egy hálózati kábel nincs bedugva úgy valószínű,
hogy a hálózati kártya elromlott. Ha lehetőség van egy másik hálózati kártya csatlakoztatására, akkor
azonnal kiderül, hogy a modem üzemképes maradt-e vagy annak az ethernet portja is sérült. Ebben az
esetben ideiglenesen USB kábellel lehet kapcslódni a modemhez és jelenteni kell az ügyfélszolgálatra a
meghibásodást. A modemet rövid időn belül kicseréljük.

➢

Csak a legalsó Standby led világít:
c Triviális esetben csak véletlenül megnyomódott a modem tetején lévő kikapcsológomb. A gomb
megnyomásával felvillanak a ledek és normál üzemre áll vissza a kábelmodem. Ha nem lehet a
bekapcsológombbal a modemet beüzemelni, akkor néhány percre áramtalanítani kell a kábelmodemet. Az
újbóli áram alá helyezés után normális üzemre kell visszaállnia a berendezésnek. Amennyiben ez nem
történik meg a hibát jelenteni kell az ügyfélszolgálatra.

➢

Folyamatosan világít a felső négy zöld led és az Activity led is világít, mégsem lehet internetezni:
c Leggyakrabban vírus okozza a problémát. A nem megfelelően frissített vírusirtót megtámadják az
internetről beszivárgó rosszindulatú programok és beépülve a vírusirtóba akadályozzák annak működését,
illetve letiltják bizonyos részeit. Ezáltal nem képes kezelni a hálózati kapcsolatokat. Ha lehetőség van a
rendszer korábbi időpontra történő visszaállítására, azzal megoldódhat ez a probléma. Rosszabb esetben
sajnos újra kell telepíteni a windows-t.
c A kémprogramok elterjedése ugyanilyen problémát okozhat. A számítógépre települt kémprogramok
ugyanolyan veszélyesek mint a vírusok, ráadásul a vírusirtók sem távolítják el azokat. Kémprogramirtó
folyamatos használatával ezek a támadások is elkerülhetők.
c A hálózati kapcsolatoknál ellenőrizni kell, hogy nics-e letiltva a helyi kapcsolat. Amennyiben le van tiltva,
engedélyezni kell.
c A hálózati kapcsolat TCP/IP beállításai nem automatikusra van bejelölve. Az IP címek minden esetben
DHCP által vannak kiosztva, tehát az automatikus beállításokat kell bejelölni. A számítógépbe illetve
routerbe statikusan beírt IP címmel nem fog üzemelni az internet.
c Ha a hálózati kapcsolat TCP/IP beállítása automatikus és mégsem üzemel a net, akkor az IP cím javítást (
felújítást ) kell elinditani. Amennyiben ezáltal sem oldódik meg a probléma a hibát jelenteni kell az
ügyfélszolgálatra.

Mivel az operációs rendszerek is különbözőek és a felmerülő hibalehetőségek is többfélék lehetnek, érdemes azonnal
bejelenteni a hibát, amennyiben a fent leírt módok egyike sem oldotta meg a problémát.

Néhány ingyenesen beszerezhető vírusirtó és kémprogram eltávolító:
●
●
●

Avast! Antivírus
AVG Antivírus
Ad-Aware SE 1.06

http://www.avast.com
http://www.grisoft.com
http://www.lavasoft.com

Nagyon fontos, hogy újratelepítés esetén addig ne kapcsoljuk össze a modemet a számítógéppel, ameddig nem
telepítettünk fel vírusirtó és kémprogrameltávolító szoftvert a gépre!
A számítógép operációs rendszerének újratelepítése nem a Parisat Kft. szakembereinek feladata, szakembereink
időbeosztása sem teszi lehetővé ezt a plusz szolgáltatást. Ezt a feladatot mindenkinek saját magának kell megoldania,
illetve számítástechnikai szakember segítségével!

Levelezés beállítása a PARISAT rendszerében
A PARISAT Kft.-vel történő internetes szerződés megkötésekor legalább 1 db e-mail címet automatikusan beállítunk
előfizetőink részére. A létrehozott fiók(ok)at szakembereink telepítéskor beállítják ügyfelünk számítógépén. Másik
levelezőkliens telepítése esetén, illetve a számítógép újratelepítése után ezeket a beállításokat már ügyfelünk saját maga
végzi el. Az alábbiakban ezeket a beállításokat próbáljuk megkönnyíteni.
Lehetőség van webes felületről használatba venni e-mail fiókunkat. Ebben az esetben nincs szükség telepítésre, csak a
postafiók címére és a jelszavunkra van szükség. Az alábbi URL címen elérhetjük a PARISAT levelezőrendszerét.
https://webmail.parisat.hu/horde
Ugyanez az oldal érhető el a www.parisat.hu oldalra lépve és ott a Webmail menüpontot választva.
A megnyitott oldalon a Felhasználói név helyére a fióknevet kell beírni, a Jelszó helyére pedig a levelezéshez kapott
jelszót.
A levelezéshez használatos kliensprogramok változatossága miatt csak az alapvető beállításokat írjuk le. A programok
egyedi beállításai különbözőek lehetnek.
Levelezőkliens használatához tartozó alapvető beállítások:
A PARISAT rendszerében levelező postafiókot állíthatunk be, ami POP3 és SMTP kiszolgálóval történik.
Mindkét kiszolgáló helyére mail.parisat.hu -t kell beírni.
➔ Az SMTP levélküldő kiszolgáló minden esetben hitelesítést igényel. A hitelesítéshez az e-mail címet és az
ahhoz tartozó jelszót szükséges megadni.
➔ Az adatok megadáskor figyelni kell arra, hogy ne legyen bejelölve a biztonsági hitelesítés használata.
➔

A szolgáltatással kapcsolatos további információt a www.parisat.hu oldalon a Kábel-NET, a GY.I.K, a FÓRUM
menüpontok alatt talál.
Csomagmódosítás: Havonta egy alkalommal ingyenes, kezdete az igény beérkezésétől számított következő hónap első
napja. A megrendelés e-mailben történik. Címünk: parisat@parisat.hu. Csak az erre a címre érkező, névvel, címmel,
befizetőazonosítóval ellátott igényeket fogadjuk el.
Internet telepítéssel, beállítással kapcsolatos segítségkéréseket a parisat@parisat.hu , vagy a help@parisat.hu címre
küldjék, vagy a 20/362-52-44 –es telefonszámon (munkaidőben) tegyék meg.
Internetes hibabejelentés telefonon: 512-448 (16 óra után rögzítő), vagy e-mailben: a parisat@parisat.hu , vagy
help@parisat.hu .
Köszönjük, hogy a PARISAT-ot választotta. Az Internet használatához kellemes időtöltést kívánunk !

