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1. Áttekintés

A T-Home Médiatár, olyan háztartások és otthoni vállalkozások számára
készült, ahol legalább egy személyi számítógép van. A Médiatár segítségével könnyen hozzáférhet otthonában vagy irodájában fotóihoz, videóihoz,
zenéihez vagy egyéb dokumentumaihoz, sôt, vezetékes- vagy mobilinterneten
keresztül akár távolról is elérheti azokat. A Médiatár minôségi mûködésérôl
a Windows Home Server operációs rendszer gondoskodik.

Otthoni vagy
irodai hálózat
Távoli elérés
(pl. vezetékes-, mobilinternet vagy erre
alkalmas mobiltelefon)

Médiatár

Internet
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Fôbb jellemzôk áttekintése
A
 T-Home Médiatár a Windows Home Server operációs rendszeren alapuló
hálózati adattároló eszköz (Network Attached Storage)
A
 utomatikus image alapú mentés, naponta akár 10 számítógéprôl is, „gombnyomás nélküli mentés”. Nincs szüksége CD-kre, külsô merevlemezekre, mert
a Médiatár elkészíti a biztonsági mentéseket Ön helyett.
A
 Médiatáron tárolt biztonsági mentésbôl egyszerûen visszaállíthat egy teljes
PC-t, egy merevlemezt vagy akár egy-egy fájlt vagy mappát.
N
 övelje a rendelkezésre álló kapacitást, hogy további fájlokat, fotókat, videókat tudjon tárolni, úgy hogy egyszerûen csak további külsô merevlemezeket
csatlakoztat a Médiatárhoz. Nem kell többé törôdnie a meghajtó betûjelekkel
(C:, D:, stb.), a Médiatár Windows Home Server szoftvere egyszerûen csak
kibôvíti az eddigi háttértár kapacitást az újonnan hozzáadott tárterülettel.
T árolja a fájljait, fotóit és zenéit automatikusan duplikált mappákban – így két
példányban is meglesznek a fontos adatai két különbözô merevlemezen, így
nem kell attól tartania, hogy egy merevlemez meghibásodása esetén fontos
adatokat veszíthet el.
T ekintse meg a fotóit, vagy videóit, vagy hallgasson zenét az otthoni TV-jén
a T-Home IPTV set top box segítségével, hálózati lejátszó eszközén keresztül,
mint például az Xbox 360 játék konzol.
O
 ssza meg a kedvenc képeit a családjával és barátaival, a saját személyre
szóló weboldalán keresztül.
A
 z otthoni vállalkozások egyszerûen oszthatnak meg rengeteg dokumentumot,
prezentációt vagy táblázatot az ügyfeleikkel a beépített weboldal segítségével.
Érje el távolról a PC-it miközben távol van az otthonától úgy, mintha otthon ülne a számítógépek elôtt. Futtasson alkalmazásokat, ellenôrizze az e-mailjeit, vagy keressen ki
egy telefonszámot.
A
 Médiatár által használt Windows Home Server egy bôvíthetô platform.

Tekintse át a különbözô gyártók által fejlesztett több mint 70 beépülô modult
(add-in) amelyekkel az igényei szerinti funkciókkal bôvítheti a Médiatár szolgáltatásait.
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Médiatár teljes funkcionalitásához
szükséges alaplépések összefoglalása
Beüzemelés
1. Médiatár Connector szoftver telepítése
2. Médiatár konfigurációs beállítások elvégzése (csak elsô beüzemeléskor)
Kezelôfelület alapbeállításai
1. Felhasználó hozzáadása távoli elérés jogosultsággal
2. Média megosztás engedélyezése
3. Távoli elérés engedélyezése
Hálózati eszközök konfigurálása
1. Folyamatos internet kapcsolat biztosítása
2. Fix IP cím hozzárendelése a Médiatárhoz
3. Médiatár eléréséhez szükséges portok átengedése (80, 443, 4125)

Mielôtt nekikezdene
Mielôtt nekikezd az eszköz összeállításának, válassza ki azt a helyet, ahol el
fogja helyezni Médiatárát. A hely közelében elérhetônek kell lennie egy vezetékes hálózati csatlakozásnak, amely közvetlenül csatlakozik az otthoni routerhez.

Hálózati követelmények
Ahhoz hogy tökéletesen ki tudja használni a Médiatár elônyeit az otthoni hálózatának teljesítenie kell az alábbi feltételeket:
Feltétel

Minimális érték

A Médiatár hálózati csatlakozása Közvetlen, vezetékes kapcsolat
az otthoni routerhez.
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Otthoni számítógépek

Legalább egy olyan otthoni számítógép,
amelyik egy támogatott verziójú
operációs rendszert futtat, és vezetékes
vagy vezeték nélküli hálózaton csatlakozik
az otthoni hálózathoz.

Internet kapcsolat

Szélessávú internet elérés

Áttekintés

A Médiatár lehetôségei között szereplô távoli elérés használatához bizonyos
konfigurációs feladatok elvégzése szükséges. Jelen dokumentumban ismertetésre kerülnek a leginkább használatos, T-Home ügyfeleknél található Internet
elérést lehetôvé tevô eszközökben (továbbiakban Internet router) szükséges
beállítások.
Jelen dokumentumban szereplô beállítások a következô Internet router firmware
változatok mellett kerültek dokumentálásra:
Eszköz

Firmware

NETGEAR WGR614

V2.0.30_2.0.30

D-Link DIR-300

1.05, Tue 06 Jan 2009

D-Link DIR-655

1.22EU, 2008/12/18

Thomson SpeedTouch 780iWL
Pirelli DRG-A225G

1.42S-M (Feb 13 2009 19:55:25)

AVM SpeedPort W721V

64.04.58

Az egyes eszközök esetén szükséges beállítások a Távoli elérés fejezetben kerül ismertetésre

Támogatott operációs rendszerek az számítógépeken
Az alábbi operációs rendszerek képesek futtatni a Windows Home Server
Connector szoftvert (továbbiakban Médiatár Connector szoftver), amely biztosítja
a szolgáltatások teljes körû igénybevételét az otthoni számítógépek számára:
Windows 7 és Windows 7 x64 minden kiadása
Windows Vista és Windows Vista x64 minden kiadása
Windows XP legalább Szervizcsomag 2 vagy magasabb szinten
Ezeken felül azok az otthoni számítógépek, amelyek a Microsoft Windows
operációs rendszer valamelyik korábbi verzióját futtatják vagy azok a számítógépek, amelyek az Apple MacOS 10.4 vagy újabb verzióját futtatják, szintén
csatlakoztathatóak a Médiatárhoz az otthoni hálózaton keresztül, hogy elérjék
az ott tárolt megosztások tartalmait.
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Vezeték nélküli elérés
A Médiatárnak vezetékes hálózaton keresztül kell csatlakoznia az otthoni routerhez vagy hálózati eszközhöz. A Médiatár csatlakoztatása az otthoni hálózathoz
vezeték nélküli hálózaton keresztül nem lehetséges. Azonban az otthoni számítógépek, vagy eszközök, amelyek igénybe veszik a Médiatár szolgáltatásait
csatlakozhatnak vezeték nélküli hálózaton keresztül.
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2. Beüzemelés

Az alábbi egyszerû lépésekkel üzembe helyezheti a Médiatárát:

Csatlakoztassa és kapcsolja be
Csatlakoztassa a Médiatárat az otthoni hálózathoz Ethernet kábelen keresztül
és csatlakoztassa az eszközt a 230V-os hálózatba, majd kapcsolja be a készüléket. Kérjük, hogy a Médiatár Connector szoftver telepítése elôtt várjon 5 percet,
hogy a készülék elinduljon.

Telepítse a Médiatár Connector szoftvert
az egyik otthoni vagy irodai számítógépen
Az egyik otthoni vagy irodai számítógépen helyezze be a Médiatárhoz mellékelt
Médiatár Connector szoftver CD-t a meghajtóba és kövesse a képernyôn megjelenô lépéseket (angol nyelvû).
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Elsô beállítás (csak az elsô beüzemeléskor kell elvégezni):
Az elsô alkalommal el kell végezni a Médiatár beállítását.
Fontos, hogy a konfigurációs beállítások közben, ne lépjen ki a telepítôprogramból! Amennyiben a Médiatár Connector szoftver telepítése után nem indul
el automatikusan a Windows Home Server Console (következô kép), akkor azt
a start menü, programokból vagy a tálcáról a Windows Home Server Console
ikonra kattintva indíthatja el.
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1. A beállítások megkezdéséhez kattintson a
„Welcome” gombra.

2. A
 Médiatár konfigurációja automatikusan elindul,
ez idô alatt ezt ablakot látja.

3. Adja meg a termék kulcsot! (A termék kulcs
a Médiatár eszközön található meg.)

4. A
 djon nevet a Médiatár eszköznek! (Ékezetet ne
használjon. pl: MEDIATAR)

5. Adja meg a Médiatár jelszavát és egy jelszó emlékeztetô szót! A jelszónak legalább 7 karakter
hosszúnak kell lennie és egyaránt tartalmaznia kell
kis- és nagybetût valamint számot.

6. A
 Médiatár naprakészen tartása végett engedélyezze a frissítések automatikus telepítését!
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7. Segítse a munkánkat! Csatlakozzon a Médiatár még jobbá tételéhez a Felhasználói élmény
fokozása (Customer Experience Improvement)
programhoz.

8. S
 egítse a munkánkat a Windows Hibajelentések
küldése (Windows Error Reporting) programban
való részvétellel!

9. Kattintson a „tovább” gombra! Amennyiben a Médiatár frissítéseket érzékel az „Update Now”gomb
segítségével telepítheti a frissítéseket.

10. A
 Médiatár konfigurációjának befejezése néhány
percet vesz igénybe, ez idô alatt ezt az ablakot
látja.

11. A „Start” gombra kattintva léphet be a Médiatár
Kezelôfelületére!
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A Médiatár telepítés befejezése
Amennyiben a sikeres beállításokat követôen, más számítógép segítségével
is szeretné testre szabni a Kezelôfelületen keresztül a Médiatár szolgáltatásait,
telepítse a Médiatár Connector szoftvert az otthoni hálózatban található további
számítógépekre is.

A Médiatáron tárolt állományok elérése
az otthoni számítógépekrôl
A Médiatáron tárolt állományokat elérheti az otthoni számítógépeirôl a Médiatár
Connenctor szoftver telepítése után az asztalon található Shared Folders on
Server (Kiszolgálón található megosztott mappák) parancsikonon keresztül.
Vagy Windows Intézô segítségével az alábbi elérési úton keresztül:
\\<homeservernév>
Ahol a <homeservernév> helyére a telepítéskor megadott nevet kell helyettesíteni, pl.: \\HOMESERVER\
A Médiatár elérésekor a Windows Intézôben az alábbi alapértelmezett
mappákat kell látnia:
M
 usic
P
 hotos
P
 ublic
R
 ecorded TV
S
 oftware
U
 sers
V
 ideos
Ahhoz, hogy elérje a Médiatárat szükséges, hogy felvegyen felhasználói fiókokat (Lásd: Új felhasználó hozzáadása fejezet) Az egyszerûbb elérés végett javasolt, hogy a Médiatáron használt felhasználói fiók név és jelszó megegyezzen
a helyi számítógépekre való bejelentkezéshez használt felhasználónévvel és
jelszóval. Ekkor a Médiatáron tárolt állományok eléréséhez nem kell külön megadni a hitelesítési adatokat.
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3. A Médiatár Kezelôfelülete,
a Home Server Console

A Médiatár beállításait, módosításait a Windows Home Server Console-on
(továbbiakban Kezelôfelület) keresztül tudja elvégezni. A Kezelôfelület úgy lett
megalkotva, hogy az a személy fogja használni, aki a felelôs az otthoni hálózatért és a számítógépekért a háztartásban.
A Kezelôfelület elérhetô bármely otthoni számítógéprôl, amelyre telepítve van
a Médiatár Connector szoftver. A program elindításához egyszerûen csak kattintson kétszer a tálcán található Windows Home Server ikonra. Amikor elindította a programot meg kell adnia a Médiatár jelszavát és utána tud belépni
a Kezelôfelületre.

A Kezelôfelület elindításához kérjük, adja meg a Médiatár jelszavát!

A Kezelôfelület betöltése elsô alkalommal akár egy
percig is eltarthat!

Kezelôfelület funkcióinak ismertetése
Computers & Backup
Tekintse át az otthoni számítógépek mentésének állapotát
A Computers & Backup (Számítógépek és Mentések) fülön láthatja azokat a
számítógépeit, amelyeken a Médiatár Connector szoftver telepítve van, valamit
itt kaphat információt a mentések állapotáról, és ebben a menüpontban konfigurálhatja a mentések beállításait is.
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User Accounts
Felhasználói fiókok kezelése
A User Accounts (Felhasználói fiókok) fülön adhat hozzá új felhasználókat,
maximálisan 10-et. Meghatározhatja, hogy mely megosztott mappákhoz
(Shared Folder Access) mely felhasználók férhetnek hozzá. Minden felhasználó
automatikusan kap egy megosztott mappát, amelyet (alapértelmezetten) kizárólag ô tud elérni. (pl.: \\homeserver\users\matyas).
Shared Folders
Megosztások kezelése
A Shared Folders (Megosztott mappák) fülön keresztül adhat hozzá, távolíthat
el vagy változtathatja meg a megosztások tulajdonságait. Amennyiben kettô
vagy több merevlemez van Médiatárában, akkor a mappáknál konfigurálhatja
a mappa tartalmának kettôzését (Enable Folder Duplication) amely nagyobb
adatbiztonságot nyújt egy merevlemez meghibásodása esetére.
Server Storage
Kiszolgáló tárhely kapacitás beállításai
A Server Storage (Kiszolgáló tárhely) fülön keresztül áttekintheti a meglevô
merevlemezek állapotát, további merevlemezeket adhat hozzá, vagy távolíthat el
azokat a Médiatárból. Itt láthatja az egyes háttértárak állapotát és innen próbálhatja meg kijavítani azokat a merevlemezeket, amelyek nincsenek egészséges
(unhealty) állapotban. Szintén itt találhat egy diagramot, amely az elérhetô
háttértár(ak) kapacitását, illetve annak kihasználtságát mutatja.
Network Health
Az otthoni hálózat állapotának áttekintése
A Network Health (Hálózat egészségi állapota) kijelzô mutatja az otthoni hálózat
egészségének állapotát, a kockázatok és kritikus egészségügyi riasztások (Risk
and Critical health) üzeneteit a Médiatár operációs rendszerérôl és az otthoni
számítógépeirôl.
Settings
Egyéb funkciók beállítása
Megváltoztathatja a Médiatára beállításait (Settings), mint például: a Windows
Update beállításait, a számítógépek mentésének beállításait, jelszavak bonyolultságát, valamint a dátum és idô beállításokat. Ezen felül itt találja meg
a Médiatár leállítási és újraindítási gombját is.
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Az otthoni számítógépek mentése és visszaállítása
(Computers & Backup)
A Windows Home Server szoftver automatikusan menteni tud egyszerre maximum
10 otthoni számítógépet és lehetôséget nyújt arra, hogy egyszerûen vissza tudjon
állítani egy teljes számítógépet, vagy egy-egy fájlt vagy mappát, egy korábbi állapotra. A Windows Home Server szoftver egy olyan innovatív technológiát használ az
adatok mentésére, amely lehetôvé teszi, hogy csak a legutolsó mentés óta megváltozott adatokat kelljen elmenteni. Amennyiben ugyanaz az adat több számítógépen
is megtalálható, akkor ez csak egyszer kerül mentésre a Médiatáron. A Windows
Home Server szoftver nyomon követi, hogy mely adatok, mely számítógépeken tárolódnak. Ez nagyon hatékonnyá teszi a mentéseket, amely így gyorsabban elvégezhetô és ráadásul takarékoskodik a Médiatár eszközén elérhetô tároló hellyel is.

￼

A mentés konfigurálása
A számítógépekrôl készülô mentések és a mentések megôrzésének konfigurálása a Kezelôfelület Settings pontja alatt konfigurálhatók:
1. A Kezelôfelületen kattintson a Settings (beállítások gombra)
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2. A megjelenô ablakban a baloldalon lévô oszlop menüpontjai közül válassza
ki a Backup (mentés) opciót

3. A mentések kapcsán az alábbi általános beállításokat konfigurálhatjuk, amelyek a mentési adatbázis karbantartásához és mentések megôrzésének kezeléséhez kapcsolódnak.
Ezek a beállítások jelentôsen befolyásolják a mentések által igényelt háttértár területét a Médiatáron:
a.	Start time: Az automatikus mentések kezdésének legkorábbi idôpontja
b.	End time: Az automatikus mentések legkésôbbi befejezésének idôpontja
c.	Number of months to keep the monthly backup: A havi mentések megôrzési ideje (hány hónapra visszamenôleg legyen megôrizve a havi mentés).
d.	Number of weeks to keep the weekly backup: A heti mentések megôrzési ideje (hány hétre visszamenôleg legyen megôrizve a heti mentés).
e.	Number of days to keep daily backup: Napi mentések megôrzési ideje
(hány napra visszamenôleg legyen megôrizve a napi mentés).
f.	Repair gomb: A mentési adatbázis korrupttá válása esetén szükséges
lehet az adatbázis javítása. Ez a folyamat ütemezetten a háttérben lefut,
de a lefutást ennek a gombnak a segítségével kikényszeríthetjük.
g.	Cleanup Now gomb: A Windows Home Server szoftver automatikusan
karbantartja a mentési adatbázist, törli a lejárt mentéseket. Ezt az idôzítetten futó folyamatot kényszeríthetjük ki ennek a gombnak a segítségével.
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Egyes számítógépek mentésének konfigurálása
Az egyes számítógépekhez kapcsolódóan konfigurálhatja, hogy mely meghajtók
legyenek mentve, illetve az egyes meghajtókon belül fájlokat és mappákat hagyhat ki a számítógép mentésébôl. Ehhez a következô lépéseket kell végre hajtania:
1. A konfigurálandó számítógépnek bekapcsolva, a hálózaton elérhetônek kell
lennie. A Kezelôfelületen válassza a Computers & Backup pontot, majd válas�sza ki a konfigurálandó számítógépet. Kattintson a kívánt számítógépen jobb
gombbal, majd a megjelenô menübôl válassza ki a Configure Backup opciót
2. A Welcome to the Backup Configuration Wizard ablakban kattintson
a Next gombra.
3. A Choose Volumes to Back Up ablakban válassza ki, hogy mely meghajtókat kívánja menteni az adott számítógéprôl, majd kattintson a Next gombra.
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4. A Choose Folders to Exclude from Backup ablakban válassza ki, hogy mely
mappákat vagy állományokat kívánja kihagyni a mentésbôl. Vannak alapértelmezetten kijelölt mappák, állományok, amelyek mentése feleslegesen terhelné
a Windows Home Server szoftver mentési adatbázisát.

5. A Congratulations! Ablakban láthat összefoglalást a mentendô meghajtók
(Volumes) a kihagyott mappák (Excluded Folders) és a mentés becsült méretérôl (Estimated backup size).
Amennyiben egy számítógépbe új merevlemez kerül behelyezésre, vagy csatlakoztatásra, a Windows Home Server szoftver az adott számítógép Médiatár
Connector szoftverén egy figyelmeztetéssel jelzi, hogy az új lemezt konfigurálni
kell a mentésre.

Automatizált, lemezkép (image) alapú mentés
az otthoni számítógépeirôl
A számítógépek automatikus mentése a Médiatár Connector szoftver telepítésével együtt beállításra kerül. Minden nap automatikusan készül mentés minden számítógéprôl.
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Mentés indítása kézzel
Amennyiben az automatikus mentési cikluson kívüli idôpontban szeretne mentést készíteni egy számítógéprôl (pl.: szoftver telepítés, konfiguráció módosítás
vagy operációs rendszer verzióváltás elôtt), lehetôsége van kézi mentést indítania. Kézi mentést indíthat a Kezelôfelületrôl (ha a mentendô számítógép be van
kapcsolva) vagy magáról a célszámítógéprôl is a Médiatár Connector szoftver
segítségével.
1. A mentés elindításához a Kezelôfelületrôl válassza a Computers & Backup
(Számítógépek és mentések) pontot.
2. A mentés elindításához válassza ki a mentendô számítógépet a listából és kattintson jobb gombbal. A megjelenô helyi menüben válassza a Backup Now opciót.
a.	Amennyiben nem a Kezelôfelületen keresztül, hanem közvetlenül szeretné
indítani a mentést a mentendô számítógéprôl, a tálcán a Windows Home
Server ikonra kattintson jobb gombbal, majd a megjelenô menüben válas�sza a Backup Now opciót.
3. A Backup Now ablakban adjon egy nevet a kézi mentésnek. A Backup Now
gombbal indíthatja a kézi mentést.
4. A mentendô számítógépen a Médiatár Connector szoftver jelzi, hogy a mentés folyamatban van. Ekkor a Médiatár Connector szoftver kék ikonra vált.
5. A mentés állapotáról folyamatos tájékoztatást kaphatunk.
6. A mentés sikerességét a The backup is complete üzenet jelzi.

Egyéni fájlok vagy mappák visszaállítása
Akár egyéni fájlokat vagy mappákat is vissza tud állítani, ha a Kezelôfelületen a
listából kiválasztja azt az otthoni számítógépet, amelyiken az állomány található
volt, majd kiválasztja azt a mentési idôpontot, amikori állapotot vissza akarja állítani. Egy Windows Intézô ablak fog megjelenni, amely mutatja a fájlok és mappák akkori állapotát, amikor a mentés készült. Ezután egyszerûen kimásolhatja,
vagy áthúzhatja azokat az állományokat, vagy mappákat ebbôl a Windows
Intézô ablakból egy tetszôleges helyre a számítógépén.
Egyéni fájlok vagy mappák visszaállításához az alábbi lépéseket kell elvégeznie:
1. A Computers & Backup fülön válassza ki azt a számítógépet, amelyiken a
visszaállítandó állomány megtalálható volt. Ezt a lépést elvégezheti bármelyik
otthoni számítógépérôl, amelyen telepítve van a Médiatár Connector szoftver.
A számítógép kiválasztása után kattintson jobb gombbal és a megjelenô menübôl válassza ki a View Backups pontot.
2. A megjelenô View Backups ablakban válassza ki azt az idôpontot, amelyik
állapotot meg kívánja nyitni, majd kattintson az Open gombra.
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3. Amennyiben a mentésben több meghajtó is szerepelt, akkor a Windows
Home Server szoftver megkérdezi, hogy melyik meghajtót kívánjuk megnyitni
a kiválasztott mentésbôl.

4. A következô lépésekben konfigurálásra kerül a kliens gépen a mentés
visszaállításhoz szükséges eszközmeghajtó program. Hagyja jóvá ezeknek
a Microsoft Corporation által jóváhagyott eszközmeghajtóknak a telepítését,
és hagyja figyelmen kívül az esetleges újra indítási figyelmeztetéseket,
felkéréseket. Megkezdôdik a kiválasztott idôpontban az adott merevlemez
állapotának megnyitása.
￼

21

A Médiatár Kezelôfelülete, a Home Server Console

5. Amint a Windows Home Server szoftver befejezte a mentés elôhívását egy
speciális Windows Intézô ablak jelenik meg, amely tartalmazza az adott mentésben a fájlok állapotát. A Windows Home Serveres fejléc mutatja a mentett
számítógép nevét és a mentés idôpontját. A szükséges állományokat, mappákat egyszerûen megfogva ki tudja másolni azokat a helyi számítógépre, vagy
a kívánt helyre.
￼
Fontos megjegyezni, hogy új mappákat vagy állományokat nem tud hozzáadni
a mentéshez, a mentés állapota csak olvasható!

22

A Médiatár Kezelôfelülete, a Home Server Console

Egy teljes számítógép visszaállítása
Egy otthoni számítógép visszaállítása egy korábbi állapotra könnyedén elvégezhetô. Egyszerûen indítsa el az otthoni számítógépét a Médiatárhoz mellékelt
Rendszer visszaállító telepítô szoftver CD-rôl (Home Computer Restore CD).
A Rendszer visszaállító telepítô szoftver CD letölthetô az alábbi linken is.
A számítógépet errôl a CD-rôl való elindítás után egy varázsló végig vezeti, hogy
visszaállíthassa egy vagy akár több merevlemez tartalmát is a Médiatáron tárolt
korábbi mentésekbôl. Ehhez a következô lépéseket kell elvégeznie:
1. Indítsa el a Rendszer visszaállító telepítô szoftver CD-rôl bootolva a számítógépet, amit teljesen vissza akar állítani. A visszaállítás során az adott számítógép merevlemezén minden adat el fog veszni. A visszaállításhoz legalább annyi
tárhely szükséges az új számítógépen, mint amennyi a mentésbôl visszaállítani
kívánt számítógép rendszermeghajtóján rendelkezésre állt. A Rendszer vis�szaállító telepítô szoftver CD elinduláskor válassza ki, hogy a számítógépben kevesebb, mint 512 MB (Restore a Home Computer that has less than
512 MB of RAM) vagy több mint 512 MB (Restore a Home Computer that has
512 MB or more of RAM) memória áll rendelkezésre.
￼
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2. A megfelelô menüpont kiválasztása után nyomja meg az Enter billentyût.
Ezután elindul a visszaállítási környezet.
3. Ennek során megkérdezi a regionális beállításokat (Time and currency
format) és a billentyûzet kiosztást (Keyboard or input method).
4. Ezután a Detect hardware ablak megmutatja, hogy milyen hardver eszközöket (hálózati és merevlemezek) tudott érzékelni a visszaállítási környezet. A vis�szaállításhoz szükséges, hogy a hálózati kártyát és a merevlemezeket felismerje
a visszaállítási környezet. Amennyiben ez nem sikerült úgy a Show details...
pontra kattintva tudja megadni a szükséges eszközmeghajtó programokat (pl.:
egy USB kulcson).
5. Az eszközök felismerése után elindul a visszaállítási varázsló (Welcome
to the Restore Computer Wizard). A Next gombra kattintva kezdheti meg
a visszaállítást.
6. Adja meg a Médiatár jelszavát.
7. Válassza ki a visszaállítandó számítógép nevét (Select the computer you
want to restore)
8. Az elérhetô mentések listájából válassza ki, hogy mely idôpontra szeretné
visszaállítani a számítógépet.
9. Amennyiben még nincsenek inicializálva a merevlemezek a számítógépben
akkor az alábbi hibaüzenet olvasható (There were no initialized disks found.
Please use the Disk Manager from this page to initialize new disks)
10. Ez esetben a Disk Management segítségével inicializálja és formázza meg
a kívánt merevlemezt.
￼
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11. Válassza ki a forrás kötetet a mentésbôl (Source Volume (from backup)) és
a cél kötetet az adott számítógépen (Destination Volume (this computer)).

12. A Next gombra kattintva elindul a kötet visszaállítása. A visszaállítás végén vegye
ki a Rendszer visszaállító telepítô szoftver CD-t és indítsa újra a számítógépet.
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Tipp:

Többet tudhat meg a mentés és visszaállításról az alábbi angol
nyelvû oldalon: Back Up and Restore Step-by-Step. További
információk találhatók az alábbi angol nyelvû oldalon: Home
Computer Backup Technical Brief amely elérhetô a http://
www.microsoft.com/windowshomeserver oldalon keresztül is.

Felhasználók kezelése (User Accounts)
A Kezelôfelületen a User Accounts (Felhasználói fiókok) pont alatt tudja kezelni
a Médiatár elérésére jogosult felhasználókat. Itt adhatja hozzá vagy távolíthatja
el felhasználókat, módosíthatja a jelszavakat, vagy letilthatja az egyes felhasználói fiókokat. A Médiatárán egyszerre maximálisan 10 felhasználót tud felvenni.

Új felhasználó hozzáadása
Egy új felhasználói fiók felvételéhez az alábbi lépéseket kell elvégeznie:
1. A User Account fülön kattintson az Add gombra
2. A megjelenô Add User Account ablakban adja meg a felhasználó kereszt és
vezetéknevét, valamint hogy mi legyen a fiók bejelentkezési neve. Bejelentkezési névnek javasolt azt a bejelentkezési nevet használni, amit a helyi számítógépeken is használ a bejelentkezésre.
￼
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3. Az Enable Remote Access for this user (strong password required) jelölô
négyzet révén engedélyezheti, hogy a felhasználó az interneten keresztül is
hozzáférjen a Médiatárhoz. Ehhez a felhasználónak erôs jelszót kell megadnia.
Az erôs jelszó legalább 7 karakter hosszú és egyaránt tartalmaz kisbetût, nagybetût és számot. Erre az internet felöli elérés biztonsága miatt van szükség.
Az internet elérést három módon engedélyezheti egy felhasználói fiók számára:
a. Mind a megosztott mappák, mind az otthoni számítógépek elérhetôek
a felhasználó számára az internetrôl bejelentkezve (Allow access to shared folders and home computers)
b. Csak a megosztott mappákat érheti el az internet felöl (Allow access to
shared folders only)
c. Csak az otthoni számítógépeket érheti el az internet felöl (Allow access to
home computers only)
4. A Next gombra kattintás után megadhatjuk a felhasználói fiók jelszavát.
Amennyiben engedélyeztük a távoli elérést, bonyolult jelszót kell megadnunk.
5. A Next gombra kattintás után, a Set access to shared folders ablakban
állíthatjuk be, hogy az újonnan létrehozott felhasználói fiók mely megosztott
mappákhoz milyen jogosultsággal férhet hozzá. A hozzáférés egy megosztott
mappához lehet:
a. Full: Ez esetben a felhasználónak teljes hozzáférési joga van. Olvashatja,
írhatja a mappa tartalmát, új fájlokat hozhat létre, vagy módosíthatja, vagy
törölheti a meglevô állományokat
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b. Read: Ez esetben a felhasználónak kizárólagosan olvasási joga van, vagyis
láthatja az adott mappa tartalmát, de nem módosíthatja, nem tölthet fel új
állományokat vagy nem törölheti az ott található állományokat.
c. None: Ebben az esetben a felhasználói fióknak semmilyen hozzáférési
joga sincs az adott mappához, nem láthatja, nem módosíthatja az ott található állományokat.

6. A Finish gomb megnyomásával befejeztük a felhasználói fiók létrehozását,
az új felhasználói névvel el lehet érni a Médiatárat.
Egy felhasználói fiók létrehozásakor automatikusan létrejön a felhasználó személyes mappája is a Users megosztás alatt. A felhasználó személyes mappájának a neve a bejelentkezési név lesz. Ehhez a mappához alapértelmezetten
csak az adott felhasználói fióknak van hozzáférési joga.

Létezô felhasználói fiók tulajdonságainak módosítása
Egy létezô felhasználói fiók módosítására lehet szükség, ha meg szeretnénk
változtatni az adott felhasználói fiók jelszavát, mappákhoz való hozzáférés jogosultságait, vagy a távoli elérés tulajdonságait.
1. Válasszuk ki azt a felhasználói fiókot a User Accounts fülön, amely adatait
módosítani szeretnénk, majd a jobb gombbal kattintsunk a felhasználói névre.
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2. Válasszuk a megjelenô helyi menübôl a Properties (Tulajdonságok) pontot.
3. A megjelenô ablakban a General (Általános fülön) az alábbi módosításokat
tudjuk elvégezni:
a. Keresztnév (First name) vagy Vezetéknév (Last name) módosítása.
(Fontos, hogy a bejelentkezési név a létrehozás után nem módosítható!)
b. A távoli elérés engedélyezése az Enable Remote Access for this user
(strong password required) jelölô négyzet használatával. Ehhez a felhasználónak erôs jelszót kell megadnia. Az erôs jelszó legalább 7 karakter
hosszú és egyaránt tartalmaz kisbetût, nagybetût és számot. Erre az internet felöli elérés biztonsága miatt van szükség. Az internet elérést három
módon engedélyezheti egy felhasználói fiók számára:
Mind a megosztott mappák, mind az otthoni számítógépek elérhetôek
a felhasználó számára az internetrôl bejelentkezve (Allow access to shared folders and home computers)
Csak a megosztott mappákat érheti el az internet felöl (Allow access to
shared folders only)
Csak az otthoni számítógépeket érheti el az internet felöl (Allow access
to home computers only)
c. Az Account status rész alatt a következôket tudjuk elvégezni:
A felhasználói fiókhoz tartozó Médiatár jelszó módosítása a Change
Password gomb segítségével.
A felhasználói fiók letiltása a Disable Account gomb segítségével.
Letiltás esetén a felhasználói fiók és az adatai megmaradnak, azonban
a felhasználói fiókkal nem lehet bejelentkezni a Médiatárra.
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4. A Shared Folder Access fülön módosíthatjuk, hogy az adott felhasználói fiók
mely megosztott mappákhoz, milyen hozzáférési jogosultsággal rendelkezik. A
hozzáférés egy megosztott mappához lehet:
b. Full: Ez esetben a felhasználónak teljes hozzáférési joga van. Olvashatja,
írhatja a mappa tartalmát, új fájlokat hozhat létre, vagy módosíthatja, vagy
törölheti a meglevô állományokat
c. Read: Ez esetben a felhasználónak kizárólagosan olvasási joga van, vagyis
láthatja az adott mappa tartalmát, de nem módosíthatja, nem tölthet fel új
állományokat vagy nem törölheti az ott található állományokat.
d. None: Ebben az esetben a felhasználói fióknak semmilyen hozzáférési
joga sincs az adott mappához, nem láthatja, nem módosíthatja az ott található állományokat.
5. A módosításokat az Apply vagy az OK gomb megnyomásával érvényesíthetjük.
Az OK gomb esetén a felhasználói fiók tulajdonságai ablak bezáródik. Ha nem akarjuk megtartani a módosításokat és a felhasználói fiókot az eredeti állapotban akarjuk
hagyni, nyomjuk meg a Cancel gombot. (Figyelmeztetés: A Cancel gomb megnyomása, nem vonja vissza a felhasználói fiók jelszó módosítását, vagy letiltását)
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Felhasználói fiók törlése
Egy meglevô felhasználói fiók törléséhez az alábbi lépéseket kell elvégeznie:
1. A User Account fülön válassza ki a törölni kívánt felhasználói fiókot és kattintson jobb gombbal.
2. A megjelenô helyi menüben válassza a Delete (Törlés) pontot.
3. A Remove a User Account ablakban választhatja ki, hogy a felhasználói fiók
törlése mellett, törölni kívánja-e a fiókhoz alapértelmezetten létrejövô személyes
mappát is.
a. A Keep the shared folder opció választása esetén, a felhasználói fiókhoz
tartozó személyes mappa nem kerül törlésre.
b. A Remove Shared folder opció esetén a felhasználóhoz tartozó személyes
mappa is törlésre kerül.
4. Amennyiben azt választotta, hogy megtartja a mappát akkor a következô
ablakban megadhatja, hogy melyik felhasználói fiók kapjon hozzáférést a
mappához, vagy választhatja azt is, hogy egyik fiók se kapjon hozzáférést (Do
not let any other user account access the shared folder). Ebben az esetben
késôbb a Megosztott mappák kezelése pontban tudja módosítani a mappához
tartozó hozzáférést.
5. A következô ablakban láthat összefoglalást a kiválasztott opciókról, majd
a Finish gomb megnyomásával végre hajthatja a lépéseket.
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Megosztott mappák kezelése (Shared Folders)
A Kezelôfelületen a Shared Folders pont alatt tudja menedzselni, a Médiatáron
lévô elsô szintû megosztott mappákat.

Az egyes megosztott mappák további almappákat tartalmazhatnak, amelyek
hozzáférési jogai megegyeznek az elsô szintû mappa megosztási jogaival.
Fontos, hogy a Médiatár mappáinak jogosultság kezelését csak a Kezelôfelületen keresztül módosítsa, ellenkezô esetben a Windows Home Server szoftver
elveszítheti az adott mappa feletti hozzáférés szabályozását. A Médiatár rendelkezik alapértelmezetten létrehozott mappákkal is. Ezek a mappák speciális tulajdonságokkal rendelkeznek (pl.: média állományok megosztása
szempontjából), vagy fontosak a Windows Home Server operációs rendszer
mûködése szempontjából, ezért ezeket semmi esetre se törölje! Ezen mappák tulajdonságait, beállításait az egyéb mappákhoz hasonlóan tudja kezelni.
Az alapértelmezett mappák a következôk:
Music: Elsôdleges tároló hely a zenei és hang állományai számára.
Photos: Elsôdleges tároló hely a képei és fotói számára.
P
 ublic: Közös hozzáférésû terület, ahol a felhasználók egymásnak tudnak
fájlokat átadni.
R
 ecorded TV: A Windows Media Center alkalmazással felvett tévémûsorok
tárolására, archiválására szolgáló mappa.
S
 oftware: A Médiatár Connector szoftver verzióinak és a Médiatár bôvítményeinek (add-in) tároló helye.
Videos: Elsôdleges tároló hely a videói és filmjei számára.
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Létezô mappa tulajdonságainak módosítása
Egy meglevô, vagy alapértelmezett mappa tulajdonságait az alábbi módon
módosíthatja:
1. A Kezelôfelület Shared Folders (Megosztott mappák) fülén válassza ki
a módosítani kívánt mappát és kattintson rajta jobb gombbal.
2. A megjelenô helyi menüben válassza ki a Properties (Tulajdonságok) pontot.
3. A megjelenô ablakban a General (Általános fülön) az alábbi módosításokat
tudja elvégezni:
a. A mappa nevének módosítása, amennyiben nem speciális mappáról van szó.
b. A mappa leírásának módosítása a Description pont alatt.
c. Látható a mappa mérete.
d. Az Enable Folder Duplication pontban engedélyezheti a megosztott
mappa duplikációját, amennyiben legalább két merevlemez van a Médiatárban. Engedélyezése esetén a mappa tartalma automatikusan két
merevlemezen is tárolásra kerül, így a Médiatár egy merevlemezének megsérülése esetén nem történik adatvesztés.
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4. A User Access fülön szabályozhatja, hogy az adott megosztott mappához
mely felhasználók férhetnek hozzá és az egyes felhasználóknak milyen hozzáférési szintet kíván engedélyezni. Az egyes felhasználók hozzáférési szintje lehet:
a. Full: Ez esetben a felhasználónak teljes hozzáférési joga van. Olvashatja,
írhatja a mappa tartalmát, új fájlokat hozhat létre, vagy módosíthatja, vagy
törölheti a meglevô állományokat.
b. Read: Ez esetben a felhasználónak kizárólagosan olvasási joga van, vagyis
láthatja az adott mappa tartalmát, de nem módosíthatja, nem tölthet fel új
állományokat vagy nem törölheti az ott található állományokat.
c. None: Ebben az esetben a felhasználói fióknak semmilyen hozzáférési
joga sincs az adott mappához, nem láthatja, nem módosíthatja az ott található állományokat.

5. A módosításokat az Apply vagy az OK gomb megnyomásával érvényesíthetjük. Az OK gomb esetén a felhasználói fiók tulajdonságai ablak bezáródik.
Ha nem akarjuk megtartani a módosításokat és a felhasználói fiókot az eredeti
állapotban akarjuk hagyni, nyomjuk meg a Cancel gombot.
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Új mappa hozzáadása
Az alábbi lépések révén tud új megosztott mappát felvenni:
1. Új megosztott mappa hozzáadásához a Kezelôfelület User Accounts fülén
kattintson az Add gombra.
2. Az Add a Shared Folder ablakban adja meg a mappa nevét Name: pontban
(kötelezô) és adja meg a mappa leírását a Description: pontban (opcionális).
Amennyiben a Médiatár eszközében legalább két merevlemez található, az
Enable Folder Duplication pontban engedélyezheti a mappa tartalmának duplikálását.
3. A Next gombbal tud tovább lépni.
4. A Choose the level of access ablakban adhatja meg, hogy az egyes felhasználók milyen hozzáférési szintekkel rendelkezzenek az újonnan létrejövô mappán. Az egyes felhasználók hozzáférési szintje lehet:
a. Full: Ez esetben a felhasználónak teljes hozzáférési joga van. Olvashatja,
írhatja a mappa tartalmát, új fájlokat hozhat létre, vagy módosíthatja, vagy
törölheti a meglevô állományokat
b. Read: Ez esetben a felhasználónak kizárólagosan olvasási joga van, vagyis
láthatja az adott mappa tartalmát, de nem módosíthatja, nem tölthet fel új
állományokat vagy nem törölheti az ott található állományokat.
c. None: Ebben az esetben a felhasználói fióknak semmilyen hozzáférési
joga sincs az adott mappához, nem láthatja, nem módosíthatja az ott található állományokat
5. A Finish gombra kattintva hozhatja létre a megosztott mappát.

Megosztott mappa törlése
Egy megosztott mappa törléséhez az alábbi lépéseket kell elvégeznie:
1. A Kezelôfelület Shared Folders (Megosztott mappák) fülén válassza ki
a törölni kívánt mappát, majd kattintson a jobb gombbal. A megjelenô helyi
menüben válassza a Remove opciót.
2. A Finish gomb megnyomásával a mappa és teljes tartalma véglegesen törlésre kerül.
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Tárkapacitás kezelése (Server Storage)
A Windows Home Server szoftver Meghajtó Kiterjesztési (Windows Home
Server Drive Extender) szolgáltatása, egy forradalmian új adattárolási technológia, amely lehetôvé teszi, hogy úgy tudjon külsô merevlemezeket hozzáadni
a Médiatárhoz, hogy azokkal egyszerûen ki tudja bôvíteni a meglevô tárolókapacitást és ne kelljen meghajtó betûjelekkel bajlódnia.
A Windows Home Server operációs rendszer akár 32 merevlemezt is képes
kezelni egészen akár 64 TB tárkapacitásig.
Megosztott mappák duplikációja
Amennyiben kettô vagy több merevlemez is található a Médiatár eszközében,
akkor a Windows Home Server szoftver lehetôvé teszi, hogy védekezhessen az
egy merevlemez meghibásodásából eredô adatvesztéstôl, úgy hogy a kijelölt
mappák tartalmát párhuzamosan két merevlemezen is eltárolja. Ez a duplikáció
Megosztott mappánként konfigurálható, és automatikusan megtörténik a háttérben anélkül, hogy felhasználói beavatkozásra lenne szükség.
Tipp:

További információk elérhetôek angol nyelven a User
Accounts and Shared Folders Technical Brief linken keresztül
a http://www.microsoft.com/windowshomeserver oldalon.
A tárkapacitás bôvítése
Egy új merevlemez kapacitását a Kezelôfelületen keresztül, egy varázsló segítségével egyszerûen hozzá tudja csatolni meglevô tárterületéhez. A Megosztási
mappák és PC biztonsági mentések számára elérhetô teljes háttértár kapacitás
így folyamatosan és igény szerinti lépésekben növelhetô. A csatlakoztatható
merevlemezek lehetnek külsô merevlemezek. (pl.: USB 2.0).
Ahogy újabb merevlemezeket ad hozzá a Médiatár eszközéhez, azok megjelennek a Server Storage fül alatt, egy nagy közös tároló kapacitásként. Többé
nem kell meghajtó betûjelekkel (pl.: E:, F:, G:, stb.) foglalkoznia, vagy azzal, hogy
melyik mappa melyik meghajtón van.
A Megosztott mappák duplikációja (Folder Duplication) engedélyezésével a
fontos adatai egyszerre két merevlemezen is tárolásra kerülnek, így védekezve
az egy merevlemez meghibásodása esetén bekövetkezô adatvesztés ellen.
Szintén nagyon egyszerû egy merevlemez eltávolítása a Kezelôfelületen keresztül. Amikor kiválasztja a Meghajtó eltávolítása (Remove Drive) parancsot
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a Kezelôfelületen, az érintett merevlemezen tárolt adatok automatikusan áthelyezésre kerülnek a többi elérhetô merevlemezre. A fájlok száma és az adatok
mennyisége függvényében ez akár órákig is eltarthat. Erre akkor lehet szükség,
ha egy merevlemezen hibák lépnek fel, vagy ha ki akar cserélni egy régi, kis
kapacitású merevlemezt egy újabb és nagyobbra.

￼
A Server Storage fülön láthatja az egyes fizikai meghajtókat és itt kaphat információt az állapotukról:
Healthy: Egészséges a merevlemez, nincs rajta probléma.
U
 nhealthy: A merevlemezen problémát detektált a Windows Home Server
szoftver. Megpróbálhatja kijavítani, ha nem sikerül, javasolt az adott merevlemez cseréje, megelôzendô az esetleges adatvesztést.
Segítségért hívja a Szuperszervizt a 1422-es számon!
N
 ot added: A meghajtót még nem konfigurálta, hogy a Windows Home
Server szoftver bevonja a megosztások tartalmának tárolására.
Az elérhetô összes tárkapacitás kihasználtságát mutató diagram egyes elemeinek jelentése:
S
 hared Folders: Megosztott mappák által elfoglalt tárterület.
D
 uplication: A megosztott mappák duplikációjához szükséges tárterület.
P
 C Backups: A számítógép mentések által elfoglalt tárterület.
S
 ystem: A rendszer által használt tárterület (minden esetben 20 GB).
F ree Space: A rendelkezésre álló szabad terület.
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Tipp:

Tudjon meg többet az alábbi angol nyelvû leírásból: Increase
Data Storage Step-by-Step. További információk találhatóak a Drive Extender Technical Brief angol nyelvû leírásban
a http://www.microsoft.com/windowshomeserver oldalon.

Új meghajtó hozzáadása, tárkapacitás bôvítése
A tárkapacitás kibôvítéséhez a csatlakoztatott új eszköz formázásra kerül, a meghajtóról minden adat el fog veszni! Kérjük, a csatlakoztatás elôtt mentse el az adatait.

A meglevô tárterület kibôvítését egy új meghajtó hozzáadásával az alábbi
módon tudja elvégezni:
1. Csatlakoztassa a meghajtót a hardvergyártó által adott leírás alapján, USB-s
meghajtó esetén csatlakoztassa a meghajtót egy szabad USB portra.
2. A Kezelôfelületen válassza ki a Server Storage fület. Itt meg kell jelennie
az újonnan csatlakoztatott meghajtónak Not added státuszban.

3. Kattintsunk jobb gombbal a hozzáadandó meghajtóra és válasszuk ki az Add
parancsot a megjelenô helyi menübôl.
4. A Welcome to the Add Hard Drive Wizard ablakban kattintsunk a Next
gombra.
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5. A How do you want to use the hard drive? ablakban válasszuk az Add this
hard drive to your server storage to increase the storage capacity of your
home server pontot. A Use this hard drive to back up files that are stored
on your home server opcióval mentést készíthetünk egy külsô merevlemezre
a Médiatáron tárolt állományokról.

6. A Formatting the New Hard Drive ablakban a Finish gombra kattintva megkezdôdik a meghajtó formázása és a tárolókapacitásba illesztése.
7. A meghajtó hozzáadásának sikerességét a New hard drive successfully
added ablak jelzi.

Meghajtó eltávolítása
Meghajtó eltávolítására lehet szükség egy régebbi kiskapacitású vagy egy hibás
merevlemez cseréje esetén. Egy meghajtó eltávolítása esetén a többi meghajtón kell, hogy elegendô tárhely álljon rendelkezésre a megosztásokban tárolt
állományok számára. Ezt a Windows Home Server szoftver ellenôrzi a meghajtó
eltávolítása elôtt. Amennyiben az eltávolítás után csak egy meghajtó marad a
Médiatárban az engedélyezett mappa duplikációk figyelmen kívül hagyásra
kerülnek. Egy meghajtó eltávolításához az alábbi lépéseket kell elvégeznie:
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1. A Kezelôfelületen válassza a Server Storage opciót, majd a megjelenô listából válassza ki az eltávolítandó meghajtót.
2. Kattintson jobb gombbal az eltávolítani kívánt meghajtóra és a megjelenô
helyi menübôl válassza ki a Remove opciót.
3. A Welcome to the Remove Hard Drive Wizard ablakban kattintson a Next
gombra.
4. Az Estimating Available Space pontban a Windows Home Server szoftver
megvizsgálja, hogy a meghajtó eltávolítása esetén elegendô hely áll-e rendelkezésre a maradék merevlemezeken.
5. Amennyiben igen, akkor a The hard drive can be removed ablakban
a Finish gombra kattintva megkezdôdik a merevlemez eltávolítása. A merevlemezen lévô állományok számától és méretétôl függôen akár órákig is eltarthat.
6. A Hard Drive Successfully Removed ablak jelzi, ha sikerült a merevlemez
eltávolítása.
7. Távolítsa el a merevlemezt a Médiatárból (ehhez lehet, hogy le kell állítani
a Médiatárat).

Az otthoni hálózat állapotának nyomon követése
(Network Healthy)
A Windows Home Server szoftver nyomon követi a saját és többi otthoni hálózaton található számítógép egészségi állapotát és státuszát, valamint értesít
amennyiben problémát észlel, vagy beavatkozást igényel. A Windows Home
Server szoftver az alábbi egészségi állapotokat figyeli:
O
 tthoni számítógépek mentése
Figyeli, hogy az otthoni számítógépek rendszeresen mentve legyenek, és
hogy a mentések sikeresek legyenek.
K
 iszolgáló tárhely és a mappák kettôzése
Figyeli a merevlemezeket a Médiatárban és segít biztosítani, hogy rendelkezésre álljon elég tárhely a megosztott mappák számára.
O
 tthoni számítógépek egészségének figyelése
Figyeli a Windows Vista és Windows 7 számítógépek Biztonsági központjainak
üzeneteit, így egy helyen keresztül láthatja az otthoni hálózatának az állapotát.
A tálcán megjelenô alkalmazás, információkkal látja el az otthoni hálózata
egészségi állapotáról. Ha problémát jelez, akkor a Kezelôfelülethez kapcsolódva tudhat meg részletes információkat.
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Zöld – az otthoni hálózat egészséges
Sárga – az otthoni hálózat valamilyen kockázatnak van kitéve
Piros – a Médiatár kritikus problémát talált a hálózaton
Kék – az adott számítógép biztonsági mentése éppen folyamatban van
Részletesebb információkat és megoldási javaslatokat kaphat (angol nyelven)
a Kezelôfelületen, a Network Healty fülre kattintva.

Médiatár általános beállítások (Settings)

A Kezelôfelületen az alábbi általános, a Médiatárat érintô beállítások találhatóak
meg, melyek a Settings gomb megnyomásával megjelenô menübôl érthetôek
el, illetve a Médiatár leállítására (Shut down) vagy újraindítására (Restart) szolgáló funkciók is errôl a felületrôl indíthatóak el.
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Általános beállítások (General)
A General (általános beállítások) pont alatt az alábbi beállításokat végezheti el:
D
 átum és idô: A Change gombra kattintva állíthatja be a Médiatár óráját.
R
 égió: A Region pontban a legördülô menübôl választhatja ki a használni
kívánt régiót, amely a dátum formátum és egyéb regionális beállítások megjelenését határozza meg.
W
 indows Update beállítások: Itt engedélyezheti (On (Recommended)) vagy
kapcsolhatja ki (Off (Not recommended)) az automatikus frissítéseket. Javasolt az automatikus frissítések engedélyezése a Windows Home Server
szoftver napra készen tartása és új szolgáltatások elérése végett. Az Update
Now... gomb segítségével pedig azonnal elindíthatja a frissítések keresését.
A
 Customer Experience Improvement pontban engedélyezheti a felhasználói szokások névtelen gyûjtését, amely révén hozzájárulhat a Home Server
tovább fejlesztéséhez.
W
 indows Error Reporting pontban engedélyezheti a hibákról való névtelen adatok gyûjtését és a Microsoft-hoz való elküldését. Ennek segítségével
hozzá járulhat az esetleges program vagy eszköz hibák kijavításához.
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Mentések beállításai (Backup)
A mentések beállításairól Az otthoni számítógépek mentése és visszaállítása
fejezet „A mentés konfigurálása” pontjában kaphat bôvebb információt.

Jelszavak beállításai (Passwords)
A Passwords pontban az alábbi beállításokat végezheti el:
A
 Change Password... gomb segítségével megváltoztathatja a Médiatár jelszavát.
A
 User Accounts Password Policy csúszka segítségével meghatározhatja,
hogy milyen bonyolultságúak legyenek a felhasználói fiókok jelszavai:
Weak (Gyenge): Bármilyen, akár üres jelszó is elfogadott.
Medium (Közepes): A jelszónak legalább 5 karakter hosszúnak lennie kell.
S
 trong (Erôs): A jelszónak legalább 7 karakter hosszúnak kell lennie és
meg kell felelnie a komplexitási követelményeknek, vagyis kisbetût, nagybetût és számot egyaránt tartalmaznia kell.
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Windows Media Center beállítások
(Windows Media Center)
A Windows Media Center pontban engedélyezheti, hogy az otthoni számítógépen futó Windows Media Center alkalmazások, vagy a Windows Media Center
Extender eszközök (például a Xbox 360 játékkonzol) hozzáférhessenek-e
a Médiatár eszközéhez. A Windows Media Center Extenderek esetén konfigurálhatja az egyes mappákhoz való hozzáférés szintjeit is.

Média állományok megosztása és hálózaton
keresztüli lejátszása (Media Sharing)
A Médiatárán az alábbi mappák találhatóak, amelyek alkalmasak a média állományai tárolására: Photos, Music, and Videos. Továbbá ezekre a mappákra
engedélyezheti hálózaton keresztüli médialejátszást (media streaming) a Médiatár Kezelôfelületérôl. Egyesével beállíthatja a Médiatár megosztásokat ezekre
a Megosztott mappákra, amelyek révén a zenéi, fényképei vagy akár videói is
elérhetôvé válnak a T-Home IPTV set top box-on vagy egy Xbox 360 játékkonzolon, vagy bármilyen más támogatott, az otthoni hálózatra csatlakozó digitális
médiavevô eszközön.
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N
 ézze meg a fotóiból készült diavetítést bármelyik otthoni PC-jén
Ha a digitális fotóalbumait a Médiatára Photos mappájában tárolja, akkor
elérheti ezeket bármelyik otthoni számítógéprôl, T-Home IPTV set top box-ról
vagy az Xbox 360 játékkonzolról.
O
 ssza meg az zenéit otthon
Az elôzôekhez hasonlóan, amennyiben a zenéit is a Médiatárán tárolja, akkor
azt le tudja játszani bármelyik otthoni számítógépen, vagy digitális zenelejátszón
vagy T-Home IPTV set top box-on keresztül.
T árolja a videóit a Médiatáron
A T-Home Médiatár kiváló hely arra, hogy a videóit vagy a Windows Media
Center® alkalmazással felvett TV mûsorait tárolja, hiszen egyszerûen tudja
bôvíteni a rendelkezésre álló tárkapacitást, és elérhetôvé tudja tenni a videóit
vagy a rögzített TV mûsorait bármelyik otthoni számítógépen, vagy TV-n.
Tipp:

A támogatott digitális lejátszó eszközök követelményei és listája elérhetô az alábbi linken. Tudjon meg többet a média fájlok
megosztásáról az alábbi angol nyelvû oldalon: Stream Digital
Files Step-by-Step. További információk angol nyelven a Media
Sharing Technical Brief dokumentumban, amely elérhetô
a http://www.microsoft.com/windowshomeserver oldalon.

A média állományok megosztásának engedélyezése
A média állományok megosztását otthoni számítógépekre, vagy hálózati médialejátszó eszközökre (mint például az Xbox 360 konzol) az alábbi módon engedélyezheti:
1. A Médiatár Kezelôfelületén kattintson a Settings (beállítások gombra)

2. A megjelenô ablakban a baloldalon levô oszlop menüpontjai közül válassza
ki a Media Sharing (médiafájlok megosztása) opciót.
￼
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3. Engedélyezze a megosztani kívánt médiatípusok mappáinak hálózaton
keresztül való elérését. Ehhez állítsa az adott elemet On állapotba. A megosztás
megszüntetéséhez állítsa az adott elemet Off állapotba.
4. Az Apply majd az OK gombok segítségével rögzítse a beállítást és zárja be
az ablakot. Ha el kívánja vetni a módosításokat nyomja meg a Cancel gombot.

Média állományok elérése otthoni számítógépekrôl
A média fájlok megosztása esetén elérheti az otthoni számítógépeirôl a
Windows Media Player alkalmazásból is. Ekkor közvetlenül a Médiatárról tudja
lejátszani a média állományokat, anélkül, hogy azokat a helyi számítógépre
kellene másolnia. Ehhez legalább Windows Media Player 11-es vagy újabb
verziójú Windows Media Player szükséges az otthoni számítógépekre. A média
fájlok lejátszásához a Windows Media Player alkalmazásban az Egyéb mûsortárak pont alatt válassza ki a Médiatárat.
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Média állományok elérése T-Home IPTV set top box-ról
A média fájlok megosztása esetén elérheti a Médiatáron tárolt képeit és zenéit a
T-Home IPTV set top box-on keresztül is. Ehhez az alábbi lépéseket kell tennie:
1. A T-Home IPTV set top box menüjében navigáljon az „Extrák” menüpontba.
2. Ott válassza ki a „Képek és Zene” menüpontot.
3. A megjelenô listában válassza ki a Médiatár eszközét.

Média állományok elérése Xbox 360 játék konzolról
Amennyiben az otthoni Xbox 360 konzolja csatlakoztatva van a hálózatra vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül, akkor az Xbox 360 konzolon
keresztül is lejátszhatja a Médiatár eszközén tárolt média fájlokat. Ehhez az
alábbi lépéseket kell tennie:
1. Az Xbox 360 konzol menüjében az irányító fel-le mozgatásával navigáljon a
My Xbox menüponthoz.
2. A My Xbox pontban az irányítóval jobbra léptetve keresse meg a lejátszandó
média típusához tartozó könyvtárat (Library), (pl.: Video Library, Music Library,
Picture Library) majd nyomja meg a zöld (A) gombot.
3. A megjelenô Select Source pontban az irányítóval lefelé léptetve válassza ki
a Médiatárat, majd nyomja meg a zöld (A) gombot.
A média fájl típusától függôen navigáljon a mappák közt, vagy a nézetek közt és
indítsa el a kívánt média állomány lejátszását.

Média fájlok megosztásának engedélyezése
A média fájlok megosztásának engedélyezésérôl a Média állományok megosztása és hálózaton keresztüli lejátszása fejezet A média állományok megosztásának engedélyezése pontjában olvashat.

Távoli elérés (Remote Access)
A Kezelôfelületen engedélyezheti a Távoli elérést (Remote Access) és beállíthatja a felhasználók számára a hozzáférési szinteket. A Távoli eléréshez a
T-Home az internet elôfizetéséhez dinamikus DNS szolgáltatást biztosít. Alapesetben a távoli elérés internetes elérési útja (URL-je) az internet eléréshez használt bejelentkezési névbôl képzôdik az alábbi módon:
<internet bejelentkezési név>.mediatar.t-home.hu
Például: „nagyaladar.mediatar.t-home.hu”
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A Windows Home Server szoftver lehetôséget biztosít, hogy a Windows Live
ID-ja segítségével létrehozzon egy névre szóló, .homeserver.com végzôdésû
internet elérési címet is.

A Médiatár távoli elérése
A Távoli elérést használó felhasználók böngészhetik a mappákat és fájlokat a
Médiatáron, vagy akár ôk is tölthetnek fel fájlokat, az interneten keresztül anélkül,
hogy az otthoni hálózatához csatlakoznának. Használhatja a keresés funkciót,
amikor egy fájlt kell megtalálnia. A Távoli elérés során használt mappa jogosultságokat a Kezelôfelület Felhasználói fiókok (User Accounts) fülén állíthatja.

A
 z otthoni számítógépek távoli elérése
A Médiatár segítségével lehetôsége nyílik az interneten keresztül távolról bejelentkezni az otthoni számítógépeire, úgy mintha csak ott ülne a gépek elôtt.
Ahhoz, hogy a távolról be tudjon jelentkezni az otthoni számítógépeire, azoknak
bekapcsolva kell lenniük és az alábbi operációs rendszer verziók valamelyikét
kell futtatniuk: Windows XP Professional Szervizcsomag 2 (SP2), Windows XP
Media Center Edition 2005, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business,
Windows Vista Enterprise, Windows 7 Professional vagy Windows 7 Ultimate.

48

A Médiatár Kezelôfelülete, a Home Server Console

A
 Kezelôfelület távoli elérése
Ha szükséges, akár a Kezelôfelületet is elérheti, amikor távol van az otthonától,
hogy új felhasználót vagy mappát tudjon felvenni, vagy ellenôrizze az otthoni
hálózat állapotát.
Tipp:

Tudjon meg többet az alábbi angol nyelvû leírásból: Connect
and Upload Step-by-Step. További információkért olvasd el
az alábbi angol nyelvû oldalakat: Home Networking Technical Brief és Remote Access Technical Brief a http://www.
microsoft.com/windowshomeserver oldalon

Figyelmeztetés
A
 zon a hálózaton, amelyen a T-Home Médiatárat üzembe kívánják helyezni,
nem szabad szabványos portokon (80, 443) elérhetô web kiszolgálót üzemeltetni. Amennyiben ilyen kiszolgáló már a Médiatár üzembe helyezésekor
üzemel, akkor azokat más portokon kell elérhetôvé tenni.
A
 fentiek miatt szükséges beállításokat az Internet routerekben (DSL vagy
kábel router, home gateway [HGW], optikai végzôdtetô egység [ONT]) stb.
kell elvégezni. Az Internet routeren bekonfigurált külsô és belsô IP portjai sem
egyezhetnek meg a Médiatár által használtakkal.
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H
 a az internet szolgáltatójától nem publikus IP címet kap az Internet eléréshez, akkor a Médiatár Interneten keresztüli elérhetôsége nem garantálható.

A Médiatár beállítása
A T-Home Médiatár eszközökön alapértelmezetten nincs engedélyezve a távoli
elérés funkció. Amennyiben engedélyezni vagy újra letiltani szeretné, azt az
alábbi módon teheti meg.
1. A hálózaton található, a Médiatár konfigurálása során használt számítógépen
el kell indítani, majd be kell jelentkezni a Kezelôfelületre.
2. Ezt követôen a felül található menüsor jobb oldalán lévô
-re kell kattintani.
3. A megjelenô ablak bal oldalán ki kell választani a Remote Access pontot.
4. A Médiatár távoli elérhetôségéhez engedélyezni kell jobb oldalon a Web Site
Connectivity pontot.
5. A Router részben a Médiatár elôször ellenôrzi a távoli elérés képességének
rendelkezésre állását.
Az itt visszajelzett fontosabb állapotok (Status) és jelentésük:
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Status

Magyarázat

Testing

A Médiatár ellenôrzi, hogy az Internet felôl elérhetô-e.

Working

A Médiatár az Internet felôl elérhetô-e.

Not configured

A Médiatár az Internet felôl nem érhetô el.
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6. A beállítások végrehajtásához szükséges ablak a következô:

￼
7. A Details... kiválasztásakor megjelennek a vizsgált tételek. A Home server IP
address után megjelenik a Médiatár IP címe.
8. Amennyiben távolról elérhetô a Médiatár, a következô ablak jelenik meg:
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9. Ebben az esetben a Médiatár az Internet felôl elérhetô. Amennyiben a Médiatár nem érhetô el távolról, a következô ablakhoz hasonlót kapunk:

Ekkor a következô feladatokat kell elvégezni:
1. A Médiatár tetszés szerinti idôben történô eléréséhez az Internet routert oly
módon kell beállítani, hogy az Internetes kapcsolat mindig fennálljon.
2. Annak érdekében, hogy az Internet router mindig ugyanazon a módon
(IP címen) érje el a Médiatárat, gondoskodni kell a Médiatár számára állandó
IP cím biztosításáról.
3. Annak érdekében, hogy az alapfunkciók elérhetôek legyen az Interneten
keresztül, a megfelelô kommunikáció típusokat a Médiatár felé kell irányítani.
4. A Médiatár Interneten keresztüli eléréséhez szükség van az internet szolgáltatótól kapott publikus IP címre. Ennek segítségével a Médiatár szolgáltatásai már
igénybe vehetôek. Az Internet routerek számára adott IP cím jellemzôen nem
állandó, idôben változik. Ahhoz, hogy az eszköz az IP cím ismerete nélkül is
elérhetô legyen, szükség van úgynevezett dinamikus DNS használatára. Amen�nyiben a T-Home Médiatár eszközét T-Home internet elôfizetéssel használja,
akkor ehhez biztosítunk egy egyedi Internetes elérési utat, amelyet az internet
bejelentkezési névbôl (DSL felhasználónév) származtatva képzünk. Ez az alábbi
módon áll össze: <internet bejelentkezési név>.mediatar.t-home.hu
Például: „nagyaladar.mediatar.t-home.hu”
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T-Home hálózati eszközök konfigurálása
Az eszközökben szükséges konfigurációhoz elegendô az operációs rendszerek részét képezô Internet böngészô használata. Amennyiben az eszköz még
a gyári alapértelmezett beállításokkal rendelkezik (tehát nem lett megváltoztatva az alapértelmezett felhasználónév és jelszó), akkor Internet böngészôben
a hozzá tartozó IP címet megnyitva a következô felhasználói névvel és jelszóval
lehetséges bejelentkezni.
Eszköz

IP cím

Felhasználói név Jelszó

NETGEAR WGR614

192.168.1.1

admin

D-Link DIR-300

192.168.0.1

admin

D-Link DIR-655

192.168.0.1

admin

password

Thomson SpeedTouch 780iWL 192.168.1.254 3play

3play

Pirelli DRG-A225G

192.168.1.254 3play

3play

AVM SpeedPort W721V

192.168.1.254

0000

Folyamatos internet kapcsolat biztosítása
NETGEAR WGR614
1. A bal oldali menüben ki kell választani a Basic Settings menüpontot.
2. A megjelenô képernyô Idle Timeout pontjánál található mezôbe 0-t kell beírni.
D-Link DIR-300
1. A felsô menüben ki kell választani a SETUP-ot, majd a baloldali almenüben
az INTERNET SETUP-et.
2. A megjelenô képernyô PPPOE részének Connect mode select pontjánál az
Always-t kell kiválasztani.
3. A Save Settings gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni
a változtatást.
D-Link DIR-655
1. A felsô menüben ki kell választani a SETUP-ot, majd a baloldali almenüben
az INTERNET-et.
2. A megjelenô képernyôn a Manual Internet Connection Setup-ot kell kiválasztani.
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3. Az ezt követôen megjelenô képernyô PPPOE INTERNET CONNECTION
TYPE részének Reconnect Mode pontjánál az Always on-t kell kiválasztani.
4. A Save Settings gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni a változtatást.
Thomson SpeedTouch 780iWL
Az eszköz mindig úgy mûködik, hogy a folyamatos Internet kapcsolat legyen.
Ez a Médiatár elérése szempontjából megfelelô, és nem is konfigurálható.
Pirelli DRG-A225G
1. A bal oldali menüben ki kell választani a SYSTEM menüpontot.
2. A megjelenô képernyô Idle Time Out pontjánál található mezôbe 0-t kell beírni.
AVM SpeedPort W721V
1. A bal oldali menü KONFIGURÁCIÓ menüjének Hálózat menüpontját ki kell
választani.
2. A megjelenô képernyôn az >>Internetkapcsolat linket kell kiválasztani.
3. A Router-beállítások részben ellenôrizni kell, hogy a Mindig online jelölônégyzet be van-e jelölve. Ha nincs, akkor a Mentés<< gombra kattintva jóvá kell
hagyni és el kell menteni a változtatást.

Fix IP cím hozzárendelése a Médiatárhoz
NETGEAR WGR614
1. A bal oldali menüben ki kell választani a LAN IP Setup menüpontot.
2. A megjelenô ablak Address Reservation részében az Add gombra kell
kattintani.
3. Az ekkor megjelenô ablakban az Address Reservation Table elsô oszlopában ki kell választani azt a gombot, amelyiknél a Domain Name oszlopban
a Médiatár található.
4. Az Add gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni az IP cím állandóvá tételét.
5. Az újra megjelenô LAN IP Setup ablakban megjelenik a fixen összerendelt Médiatár IP címe, neve és az Internet routerhez kapcsolódó interfészének MAC címe.
D-Link DIR-300
1. A felsô menüben ki kell választani a SETUP-ot, majd a baloldali almenüben
a LAN SETUP-ot.
2. A DHCP RESERVATION részében az elsô nem kitöltött sor legutolsó oszlopában, a legördülô menübôl ki kell választani a Médiatárat, majd a <<–ra
kattintva fel kell venni a fix IP címet kívánó eszközök közé.
3. A Save Settings gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni az IP
cím állandóvá tételét.
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D-Link DIR-655
1. A felsô menüben ki kell választani a SETUP-ot, majd a baloldali almenüben
a NETWORK SETTINGS-et. A megjelenô ablakban láthatóak a fix, illetve változó IP címmel rendelkezô eszközök:
2. A fix IP cím beállítására három lehetôség áll rendelkezésre.
3. Legördülô menübôl
A
 z ADD DHCP RESERVATION részben a Computer Name pontnál a legördülô
menüben a Médiatárat kell kiválasztani, majd a Save gombra kell kattintani.
4. DHCP kliensek listájából történô választással:
A
 NUMBER OF DHCP CLIENTS részben a Host Name oszlopban
a Médiatárat tartalmazó sor jobb oldalán a Reserve-re kell kattintani.
Ekkor az ADD DHCP RESERVATION részben megjelennek a Médiatár adatai,
és a Save gombra kell kattintani.
5. Ezt követôen LAN oldalon a Médiatár mindig ugyanazon IP címmel lesz elérhetô.
Thomson SpeedTouch 780iWL
1. A Médiatárban el kell indítani a Command Prompt-ot, majd a megjelenô
ablakban ki kell adni az ipconfig /all parancsot. A megjelenô sorok közül
a Physical Address melletti címet fel kell jegyezni.
2. Példa a Physical Address-re : 00-19-66-DC-FB-25
3. Az eszközbe történô belépést követôen a bal oldali menü HOME NETWORK
menüjének kiválasztását követôen a Device menüpontra kell kattintani.
4. A Name alatti listában ki kell választani a fenti címet tartalmazó linket.
5. Amennyiben a megjelenô ablakban az Addressing rész alatt az IP Address
Assignement: mellett Static található, akkor az IP cím statikusan van kiosztva,
nincs több dolgunk.
6. Ha az Addressing rész alatt az Always use the same address: mellett No
található, akkor az ablak jobb felsô sorában lévô Configure-re kell kattintani.
7. A megjelenô ablakban az Addressing rész alatt az Always use the same
address: melletti jelölônégyzetet be kell jelölni, majd az Apply megnyomásával
a változtatást el kell fogadtatni.
Pirelli DRG-A225G
1. A bal oldali menüben ki kell választani a LAN IP Setup menüpontot.
2. Az almenüben ki kell választani a DHCP Client List menüpontot. Ekkor megjelenik az összes olyan PC, amely a legutolsó újraindulás óta IP címet kapott.
3. A Médiatárat tartalmazó sorban a Fix oszlopban lévô jelölônégyzetet ki kell
jelölni. Ekkor megtörténik a fix IP cím hozzárendelése a Médiatárhoz.
AVM SpeedPort W721V
Ennél az eszköznél nem lehetséges fix IP cím hozzárendelés beállítása.
A szükséges lépéseket a következô fejezetben lehet megtalálni.
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Médiatár eléréséhez szükséges portok átengedése
(80, 443, 4125)
NETGEAR WGR614
1. A bal oldali menüben ki kell választani a Port Forwarding / Port Triggering
menüpontot.
2. A megjelenô képernyô Please select service type pontjánál ki kell választani
a Port Forwarding-ot.
3. Ezután a Service Name pontnál található legördülô menübôl ki kell választani a HTTP-t.
4. A Server IP Address pontnál be kell írni a Médiatár IP címét, majd az Add-ra
kattintva jóvá kell hagyni és fel kell venni a beállítást.
5. Mivel a 443-as porthoz tartozó szolgáltatás név nem szerepel a legördülô listában, így ennek felvételéhez az Add Custom Service-re kell kattintani.
6. A megjelenô ablakban meg kell adni a szolgáltatáshoz egy nevet, a kérdéses
külsô és belsô portokat, majd a Médiatár IP címét.
7. Az Apply gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni a port továbbítást.
8. Az 5-7 lépéseket el kell végezni a 4125-ös portra is, és ezt követôen a szükséges port továbbítások beállításra kerültek.
D-Link DIR-300
1. A felsô menüben ki kell választani az ADVANCED-ot, majd a baloldali almenüben a Port Forwarding-ot.
2. Az elsô üres sornál ki kell választani az alkalmazás nevét az Application
Name legördülô menübôl, majd a <<–ra kattintva rögzíteni kell a kérdéses alkalmazást (most a HTTP-t). Az érintett portok és az IP felett futó protokoll típusa
a táblázatban automatikusan kitöltôdik.
3. Ezután a Computer Name legördülô menübôl ki kell választani a Médiatárat,
majd a <<–ra kattintva hozzá kell rendelni.
4. A 2-3 lépést el kell végezni a 443-as (HTTPS) portra is.
5. Mivel a 4125-ös port nem szerepel a listában ezért a szükséges mezôket
manuálisan kell kitölteni.
6. Mindhárom port engedélyezéséhez a sorok elején található jelölônégyzetet
be kell jelölni.
7. A Save Settings gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni a port
továbbítási beállításokat.
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D-Link DIR-655
1. A felsô menüben ki kell választani az ADVANCED-ot, majd a baloldali almenüben a VIRTUAL SERVER-t.
2. Az elsô üres sornál ki kell választani az alkalmazás nevét az Application
Name legördülô menübôl, majd a <<–ra kattintva rögzíteni kell a kérdéses alkalmazást (most a HTTP-t). Az érintett portok és az IP felett futó protokoll típusa a
táblázatban automatikusan kitöltôdik.
3. Ezután a Computer Name legördülô menübôl ki kell választani a Médiatárat,
majd a <<–ra kattintva hozzá kell rendelni.
4. Az elôzô két lépést el kell végezni a maradék 443 és 4125-ös portra is.
5. Mindhárom port engedélyezéséhez a sorok elején található jelölônégyzetet
be kell jelölni.
6. A Save Settings gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni a port
továbbítási beállításokat.
Thomson SpeedTouch 780iWL
1. Az eszközbe történô belépést követôen a bal oldali menü HOME NETWORK
menüjének kiválasztását követôen a Device menüpontra kell kattintani.
2. A Name alatti listában ki kell választani a korábban megkapott címet tartalmazó linket.
3. A képernyô alján lévô Assign a game or application to a local network
device linket ki kell választani.
4. Az Universal plug and Play részben a Use PnP: melletti jelölônégyzetet ki
kell választani, majd az Apply gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni a változtatást.
5. Az Assigned Games & Applications rész a Game or Applications alatti
legördülô listából ki kell választani a szükséges szolgáltatást, a Device alatti
legördülô listából ki kell választani a Médiatárat (a korábbiaknak megfelelôen).
6. Az Add gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni a változtatást.
7. A fenti két pontban leírtakat a Secure Web Server (HTTPS 443 port)-re és
a 4125-ös portra is el kell végezni.
Pirelli DRG-A225G
1. A bal oldali menüben ki kell választani a NAT menüpontot.
2. Az almenüben ki kell választani a VirtualServer menüpontot.
3. A táblázatot a következôk szerint soronként, egymás után kell kitölteni
a 80,443 és 4125-ös portokra:
a. LAN IP Address – Médiatár hálózati IP címe.
b. Protocol Type – fejezet elején található táblázatból, TCP vagy UDP.
c. LAN Port – fejezet elején található táblázatból.
d. Pulbic Port – fejezet elején található táblázatból.
e. Enable – mindegyik felvitt portra be kell kattintani.
4. Felvételhez rá kell kattintani az Add-ra
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AVM SpeedPort W721V
1. A bal oldali menü KONFIGURÁCIÓ menüjének Hálózat menüpontját ki kell
választani.
2. A megjelenô képernyôn az >>NAT és port szabályok linket kell kiválasztani.
3. A megjelenô képernyôn a Port szabályok részben a >> Új szabály meghatározása linket kell kiválasztani.
4. A megjelenô képernyôn az Elôre meghatározott szabályok részben a legördülô listában ki kell választani a Web szervert.
5. A Szabály meghatározása részben a legördülô listában ki kell választani
a Médiatárat futtató számítógépet.
6. Ezt követôen a Mentés<< gombra kattintva jóvá kell hagyni és el kell menteni
a változtatást.
7. Mivel a másik két szükséges porthoz (443 és 4125) nincs elôre hozzárendelt
szabály, így a Név:-hez be kell írni a szabály nevét, és a mellette lévô jelölônégyzetet engedélyezni kell, majd hozzá kell rendelni a Médiatárat, valamint meg
kell adni a szükséges portokat. Ezeket is a Mentés<< gombra kattintva jóvá kell
hagyni és el kell menteni a változtatást.

Saját hálózati eszközök konfigurálása
Amennyiben saját Internet routerrel rendelkezik, akkor az elôbb tárgyalt beállításokat szintén el kell végeznie az alábbi sorrendben:
F olyamatos internet kapcsolat biztosítása
F ix IP cím hozzárendelése a Médiatárhoz
M
 édiatár eléréséhez szükséges portok átengedése (80, 443, 4125)
Ha az Internet routere támogatja az úgynevezett UPnP standardot (Az Universal Plug and Play vagy UPnP számítógépes hálózati protokollok egy csoportja,
amelynek célja, hogy különféle eszközök egyszerûen, külön konfiguráció nélkül
csatlakoztathatóak legyenek egy hálózathoz.), akkor a fenti beállításokat a
router automatikusan elvégzi, de ebben az esetben csökken az otthoni hálózat
biztonsága.
Kérjük, az otthoni hálózat biztonságának fenntartása érdekében, minden
esetben a fent leírt manuális lépések alapján adja meg a beállításokat,
ezzel kikerülve az UPnP standard használatát!

Bôvítmények (Add-ins)
A Kezelôfelület Add-ins (Bôvítmények) pontban tekintheti meg a telepített, vagy
telepítheti a letöltött Windows Home Server szoftver bôvítményeket.

58

A Médiatár Kezelôfelülete, a Home Server Console

Az Installed fülön tekintheti meg a telepített bôvítményeket, illetve itt távolíthatja
el az esetlegesen nem kívánt bôvítményeket.
Az Available fülön keresztül tekintheti meg a Médiatárra letöltött bôvítményeket.
Az Internetrôl letöltött bôvítmények telepítôjét másolja a Home Server Software
mappájában található Add-ins mappába (pl.: \\HOMESERVER\Software\Add-Ins)
Ezután az Available fülön keresztül tudja telepíteni a kívánt bôvítményeket.

￼
A Médiatár eszköze még többre is képes
A Médiatár a bôvíthetôség és kiterjeszthetôség figyelembevételével lett megalkotva, így innovatív szoftverfejlesztôk és cégek saját bôvítményeikkel (add-in)
egészíthetik ki a Windows Home Server szoftver képességeit. Az elérhetô
bôvítmények listája folyamatosan bôvül, számtalan megoldás érhetô el az
alábbi kategóriákban:
M
 édia fájlok megosztása és archiválása
C
 saládi weboldal / Fotó megosztás
L akásautomatizálás, Energiagazdálkodás
O
 nline mentés
A
 nti-vírus
M
 obil telefonos elérhetôség
O
 tthoni üzleti alkalmazások
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Tipp:

A legfrissebb információkért keresse a Windows Home
Server angol nyelvû weboldalát http://www.microsoft.com/
windowshomeserver. A Windows Home Server csapat angol
nyelvû blog oldala megtalálható a http://blogs.technet.com/
homeserver oldalon. Angol nyelvû technikai támogatásért
forduljon a Windows Home Server Support Center oldalhoz!
Csatlakozzon a Windows Home Server-t használók társaságához: Windows Home Server Community. Vessen egy pillantást a legnépszerûbb Windows Home Server bôvítményekre!

Információk (Resources)
A Kezelôfelület Resources pontjában kaphat információkat a Médiatár eszközrôl. A View License Terms pontban tekintheti meg a Windows Home Server
licence feltételeit. A Home Server pont alatt találhat információkat a Médiatár
hardverérôl. A Version Information pontban láthatja a Windows Home Server
szoftver egyes komponenseinek a verzióit. A Learn More pont alatt található
linkeken keresztül további Windows Home Serverrel kapcsolatos információkat tudhat meg angol nyelvû oldalakon keresztül. A Contact Product Support
oldalon keresztül a Médiatár gyártójának terméktámogatási oldalára juthat el.
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Termék képesség
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Funkciók

Médiatár Kezelôfelület

F elhasználói fiókok kezelése
M
 egosztott mappák beállításai
T árhely beállítások
A
 z otthoni hálózat állapotának kijelzése
M
 édiatár beállítások megváltoztatása
A
 z otthoni számítógépek mentésének állapotának
kijelzése

Felhasználói fiókok

F elhasználói fiókok szükségesek a megosztásokhoz
való hozzáférések kezeléséhez

Otthoni számítógépek
mentése

N
 api szintû automatikus mentés legfeljebb
10 otthoni számítógéprôl.

Otthoni számítógép vis�szaállítása

A
 teljes otthoni számítógép visszaállítása
E gy vagy több merevlemez tartalmának visszaállítása
E gyéni fájlok vagy mappák visszaállítása

Elôre létrehozott
megosztott mappák

Z enék, fotók, Videók, Szoftverek, Nyilvános mappa
E gyéni biztonságos megosztás minden
felhasználó számára

Egyszerûen bôvíthetô
háttértár kapacitás

K
 ülsô USB 2.0 merevlemezzel
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Termék képesség

Funkciók

Megosztott mappa
duplikálás

M
 egosztott mappánként konfigurálható duplikáció,
megvéd a Médiatár egy merevlemezének meghibásodásából eredô adatvesztés ellen.

Média állományok
megosztása
és hálózaton keresztüli
megosztása

É lvezze a Médiatáron tárolt digitális fényképeibôl készült
diavetítést bármelyik otthoni PC-n vagy digitális képkereten, vagy akár az IPTV-n keresztül
J átssza le zenéit bármilyen hálózati zenelejátszó
eszközön közvetlenül a Médiatárról.
N
 ézzen videókat, és filmeket a TV-n vagy az Xbox 360
konzolon keresztül.

Távoli elérés

A
 Megosztott mappákhoz
A
 z otthoni számítógépekhez
A
 Médiatár Kezelôfelülethez
S
 zemélyre szabott internetes elérési út
J ogosultságok meghatározása az egyes
felhasználók számára

Az otthoni hálózat
állapotának nyomon
követése

O
 tthoni számítógépek mentésérôl
A
 Médiatár tárhelyekrôl
A
 Megosztott mappák duplikációjáról
A
 Windows Vista és Windows 7 számítógépek
Biztonsági központjainak riasztásairól

Bôvítmények

Újabb és újabb beépülô modulok (add-in) folyamatosan fejlesztés alatt vannak, amelyek kibôvítik a Médiatár
képességeit az alábbi területeken:
M
 édia állományok kezelése és archiválása
C
 saládi weboldal és fotó megosztás
L akásautomatizálás, energiagazdálkodás
V
 írusirtó
M
 obil telefon elérések
O
 tthoni üzleti alkalmazások
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