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1.  Charakterystyka produktu
 • 4-portowy serwer USB (NDAS)
 • Umożliwia podłączenie wielu urządzeń USB do sieci LAN
 • Odpowiedni dla wielu urządzeń USB,np. kluczy USB,  
  drukarek USB, zewnętrznych dysków twardych, itd.)
 • Złącze zewnętrzne: 4 x USB2.0, 1 x Gigabit LAN (RJ-45)
 • Kompaktowa budowa
 • Dioda LED zasilania i przycisk „Reset”
 • Obsługiwane systemy operacyjne: Win XP/Vista/7  
  (wersja 32-bitowa oraz 64-bitowa)

2.  Części i akcesoria
  

  •  USB LANPort 400 (A)
 •  Adapter zasilania (B)
 •  Patch kabel (C)
 •  Narzędziowy dysk CD z oprogramowaniem i rozszerzonym  
  podręcznikiem (PDF / D)

3. Opis urządzenia

 
A  –  Gniazdo sieciowe  
  (RJ-45 / 1 GBit/s)
B  –  Złącze zasilania  
  (5 V / prąd stały)
C  –  Przycisk Reset
D  –  Dioda LED zasilania
E  –  Złącza USB
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4.  Wprowadzenie

4.1  Instalacja sprzęt

1.  Podłącz dostarczony patch kabel do złącza sieciowego USB LANPort  
 i do wolnego złącza sieciowego przełącznika/huba/routera/komputera  
 PC lub podobnego urządzenia.
2.  Podłącz dostarczony adapter zasilania do USB LANPort i do gniazdka
 ściennego. Urządzenie zostanie uruchomione automatycznie.

4.2  Instalacja oprogramowania  
  (na przykład dla systemu Windows)

1.  Włóż do napędu CD/DVD dostarczony narzędziowy dysk CD.
2.  Użyj programu Windows Explorer do otwarcia katalogu włożonego
 narzędziowego dysku CD.
3.  Kliknij dwukrotnie (lewy przycisk myszy) “Setup.exe”. Nastąpi  
 uruchomienie instalacji. Wykonaj instrukcje kreatora instalacji.
4.  Pojawi się polecenie ponownego uruchomienia komputera PC w celu
 dokończenia instalacji. Potwierdź ponowne uruchomienie.
5.  Po pomyślnym ponownym uruchomieniu systemu, na pulpicie pojawi  
 się następująca ikona:
 

 Kliknij dwukrotnie (lewy przycisk myszy) tę ikonę, aby uruchomić  
 oprogramowanie.

 Uwaga:
	 Oprogramowanie	 serwera	 będzie	 trzeba	 zainstalować	 na	 każdym	 
	 komputerze	PC	z	którego	realizowany	będzie	dostęp	do	USB	LANPort.

5.  Interfejs użytkownika

 A  –  Pasek menu, na którym wyświetlane są takie elementy jak  
   „File“ (Plik), „Options“ (Opcje), „View“ (Widok) oraz „Help“ (Pomoc)
 B  –  Serwer USB z powiązanym adresem IP
 C  –  Urządzenia USB podłączone do serwera USB
 D  –  Przycisk „Search“ (Szukaj): kliknięcie lewym przyciskiem  
   myszy uruchamia wyszukiwanie w celu wykrycia urządzeń  
   podłączonych do serwera USB
 E  –  Przycisk „Open website” (Otwórz stronę internetową)  
   (wyświetlany wyłącznie po wybraniu serwera USB): kliknięcie  
   lewym przyciskiem myszy powoduje otwarcie przeglądarki  
   internetowej dla serwera USB
 F  –  Przycisk „Connect device” (Podłącz urządzenie) (wyświetlany  
   wyłącznie po wybraniu podłączonego urządzenia USB):  
   kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje podłączenie  
   odpowiedniego urządzenia USB i zablokowanie go dla innych  
   użytkowników
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 Uwaga:
	 Oprogramowanie	 automatycznie	 wykryje	 podłączony	 serwer	 USB	 i	 
	 powiązane	urządzenia.	Co	więcej,	serwer	USB	obsługuje	automatyczny	 
	 I	ręczny	przydział	adresów	IP;	domyślnie	wybierany	jest	automatyczny	 
	 przydział	adresów	poprzez	DHCP.
	 Aby	 uniknąć	 w	 trakcie	 procesu	 instalacji	 pytań	 firewalla	 należy	 
	 zapewnić	wcześniej	dostęp	serwera	USB	do	odpowiednich	zasobów	 
	 sieciowych.

5.1  Stan serwera i urządzenia USB

 Ikony w obrębie interfejsu użytkownika pokazują stan serwera i urządzenia.

5.1.1  Urządzenie działające samodzielnie

 Urządzenie nie jest zablokowane i można je podłączyć.

5.1.2  Urządzenie podłączone lokalnie

  Urządzenie jest podłączone do lokalnego komputera.

5.1.3  Urządzenie zablokowane przez innego użytkownika

 Urządzenie jest zablokowane przez innego użytkownika i dlatego nie  
 mogą z niego korzystać inni użytkownicy.

5.1.4  Inny segment

 Adres IP serwera nie znajduje się w tym samym kontekście  
 sieciowym, co adres IP komputera; dlatego NIE można uzyskać  
 dostępu do serwera/ podłączonych urządzeń. W takim przypadku  
 należy zmienić ustawienia sieciowe serwera/ komputera.

5.1.5  Urządzenie nieobsługiwane

 Niektóre urządzenia USB nie są obsługiwane przez serwer.
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5.2  Pasek menu interfejsu użytkownika

5.2.1  Menu File (Plik)

  A  –  Wybierz „Quit” (Wyjście), aby opuścić program.

5.2.2  Menu Options (Opcje)

 A  –  Umożliwia wybór żądanego języka interfejsu.
 B  –  Umożliwia określenie (zaznaczone/ odznaczone pole wyboru),  
   czy wybrane urządzenie ma być automatycznie podłączane  
   po uruchomieniu oprogramowania serwera.
 C  –  Umożliwia uzyskanie dostępu do menu konfiguracji serwera  
   (zobacz pkt 5.3 poniżej).
 D  –  Służy do uruchamianie przeglądarki internetowej w celu  
   konfiguracji serwera (zobacz pkt 6 poniżej).
 E  –  Po wybraniu urządzenia jest ono montowane i blokowane  
   dla innych użytkowników (działa tak samo jak przycisk  
   „Connect device” (Podłącz urządzenie)).
 F  –  Służy do odłączania zamontowanego urządzenia i odblokowania  
   go dla innych użytkowników (działa tak samo jak przycisk  
   „Disconnect device” (Odłącz urządzenie)).
 G  –  Umożliwia wysłanie żądania odłączenia (zobacz pkt 7 poniżej)  
   do aktualnego użytkownika zamontowanego urządzenia.
 H  –  Służy do otwarcia okna dialogowego konfiguracji aktywnego  
   urządzenia (zobacz pkt 5.4 poniżej).
 I  –  Umożliwia określenie (zaznaczone/ odznaczone pole wyboru),  
   czy nieaktywne urządzenie pamięci masowej (np. dysk twardy  
   w trybie uśpienia) ma być automatycznie odmontowane w serwerze.
 J  –  Należy wybrać (zaznaczone/ odznaczone pole wyboru), jeśli  
   nieaktywna drukarka ma być automatycznie odmontowana w  
   serwerze.
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5.2.3  Menu View (Widok)

 A  –  Umożliwia określenie (zaznaczone/ odznaczone pole wyboru),  
   czy wyświetlane mają być wyłącznie podłączone urządzenia,  
   czy także serwer.

5.2.4  Menu Help (Pomoc)

 A  –  Służy do wyświetlania pewnych informacji o oprogramowaniu:

A A
B

C
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   a  –  Określa nazwę serwera USB
   b  –  DHCP wł. (ręczne przydzielanie adresu IP) wyłączone / 
     DHCP wył. (ręczne przydzielanie adresu IP włączone)
   c  –  Służy do określania portów USB, które mają być  
     automatycznie montowane przy uruchamianiu programu
   d  –  Przycisk „Set“ (Ustaw) służy do zapisywania i  
     uaktywniania ustawień, natomiast przycisk „Cancel“  
     (Anuluj) umożliwia pominięcie wprowadzonych ustawień
   e  –  Przyciski „Backup Firmware“ (Kopia zapasowa  
     firmware’u), „Firmware update“ (Aktualizacja  
     firmware’u)“, „Change password“ (Zmiana hasła) i  
     „Server restart“ (Ponowne uruchamianie serwera)“  
     (zobacz poniżej)

 B  –  Służy do uruchamiania przeglądarki internetowej (zobacz pkt  
   6 poniżej)

 B  –  Umożliwia określenie (zaznaczone/ odznaczone pole wyboru),  
   czy plik dziennika ma być zapisywany.
 C  –  Służy do otwarcia folderu programu, gdzie zapisywany jest  
   plik dziennika:

5.3  Menu kontekstowe serwera USB

 A  –  Służy do wywołania okna konfiguracji serwera:
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5.4  Menu kontekstowe urządzenia

 A  –  Służy do zamontowania wybranego urządzenia i zablokowania go  
   dla innych użytkowników (działa tak samo jak przycisk  
   „Connect device” (Podłącz urządzenie)).
 B  –  Służy do otwarcia okna ustawień urządzenia: 

5.3.1  Kopia zapasowa firmware’u

 Serwer USB oferuje możliwość wykonania kopii zapasowej firmware.
 Pomocnicze okno (patrz poniżej) oferuje ścieżkę docelową pliku kopii  
 zapasowej.
 Poprzez “Browse” (Przeglądaj) można zmienić domyślną ścieżkę.
 “Submit” (Prześlij) uruchamia kopię zapasową, “Cancel” (Anuluj)  
 powoduje zakończenie działania.

5.3.2  Aktualizacja firmware’u

 Jeśli posiadana jest bardziej aktualna wersja firmware serwera USB,  
 poprzez tę pozycję można zaktualizować bieżącą wersję firmware.   
 Poprzez “Browse” (Przeglądaj) można wybrać lokalnie zapisaną  
 wersję. “Submit” (Prześlij) uruchamia, “Cancel” (Anuluj) kończy  
 procedurę aktualizacji.
 Bieżącą wersję firmware można uzyskać pod adresem www.sharkoon.com.

5.3.3  Zmiana hasła

 W oknie wprowadzania (patrz poniżej), można przydzielić nowe hasło.
 Hasło to jest wymagane do konfiguracji różnych ustawień serwera USB.

5.3.4  Ponowne uruchamianie serwera

 Wybierz tę pozycję, by ponownie uruchomić serwer USB. Ponowne  
 uruchomienie może być konieczne, gdy serwer nie odpowiada lub w  
 przypadku wystąpienia innych problemów.
 Ponowne uruchomienie można także wymusić poprzez naciśnięcie  
 przycisku reset na urządzeniu.

A
B

C

b

a



usb LANPort 400

   a  –  Wyświetlane są różne informacje dotyczące urządzenia.
   b  –  Wybierz program, który ma być uruchamiany po  
     zamontowaniu określonego urządzenia.

 C  –  Umożliwia określenie (zaznaczone/ odznaczone pole wyboru),  
   czy urządzenie ma być montowane automatycznie przy  
   uruchamianiu programu.

6.  Konfiguracja przy użyciu  przeglądarki  
 internetowej
 Za pomocą interfejsu użytkownika wybierz serwer i kliknij przycisk  
 „Open Web Page” (Otwórz stronę internetową):

 
 Następuje uruchomienie standardowej przeglądarki internetowej, za  
 pomocą której wyświetlana jest strona stanu:

6.1  Stan

 A  –  Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią  
   pozycję.
 B  –  W tym obszarze wyświetlane są różne informacje dotyczące  
   serwera USB: Server Name (Nazwa serwera), Manufacturer  
   (Producent), Model, Firmware Version (Wersja firmware) oraz  
   Server Up-Time (Czas uruchomienia serwera)(czas od  
   ostatniego uruchomienia serwera).
 C  –  W tym obszarze wyświetlane są różne informacje dotyczące
   podłączonego urządzenia: Device Name (Nazwa urządzenia),  
   Link Status (Stan połączenia), Device Status (Stan urządzenia)  
   oraz Current User (Bieżący użytkownik).

A
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6.2  Sieć

 A  –  Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję.
 B  –  W tym obszarze wyświetlany jest bieżący stan sieci: IP Setting
   (Ustawienie IP) (automatyczne lub ręczne przydzielenie  
   adresu IP), IP Address (Adres IP) (adres IP przydzielony  
   serwerowi), Subnet Mask (Maska podsieci), MAC Address  
   (Adres MAC) (adres MAC serwera).
 
6.3  Resetowanie urządzenia

 A  –  Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią  
   pozycję.
 B  –  Wykonaj a reset po wprowadzeniu przydzielonego hasła w  
   polu “Password” (Hasło) i potwierdź klikając przycisk “Submit”  
   (Prześlij).

6.4  Zmiana hasła

 A  –  Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią  
   pozycję.
 B  –  W celu zmiany bieżącego hasła, wprowadź je do pola “Current  
   Password” (Bieżące hasło), a następnie wprowadź nowo  
   przydzielone hasło w polu “New Password” (Nowe hasło).  
   Potwierdź nowe hasło wpisując je ponownie w polu “Confirm  
   New Password” (Potwierdź nowe hasło), kliknięcie lewym  
   przyciskiem “Submit” (Prześlij) spowoduje dokończenie procedury.
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7.  Żądanie odłączenia

 Urządzenie, które podłączane jest do serwera USB i montowa 
 ne przez pojedynczego użytkownika, jest tymczasowo blokowane dla  
 pozostałych użytkowników.
 Ikona „Remote Occupied” (Zajęte zdalne) wskazuje, że podłączone  
 urządzenie jest aktualnie niedostępne, a przycisk „Connect Device”  
 (Podłącz urządzenie) jest wyłączony.

 Z poziomu menu kontekstowego urządzenia można w tym momencie  
 wysyłać żądanie odłączenia do aktualnego użytkownika:

 Aktualny użytkownik podejmuje decyzję, czy odblokować dane  
 urządzenie klikając przycisk z„OK”, czy pozostawić zablokowane  
 klikając przycisk „Cancel” (Anuluj):

 Po odblokowaniu urządzenia użytkownik, który wysłał żądanie, otrzyma  
 poniższą informację i będzie mógł zamontować urządzenie poprzez  
 kliknięcie przycisku „Connect Device” (Podłącz urządzenie).
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8.  Ważne uwagi
1.  W każdym komputerze PC, który będzie miał dostęp USB LANPort do
 należy zainstalować oprogramowanie serwera.

2.  System operacyjny będzie traktował podłączone urządzenie USB, tak
 jakby było bezpośrednio podłączone do komputera PC. Oznacza to,  
 że należy zainstalować w systemie potencjalne sterowniki (tj. sterowniki 
 drukarek) (dalsze informacje znajdują się w podręcznikach odpowiednich
 urządzeń).

3.  Ponieważ urządzenia będą obsługiwane, tak jak bezpośrednio  
 podłączony sprzęt, zaleca się usunięcie urządzeń pamięci USB  
 (kluczy USB, zewnętrznych dysków twardych, itd.) poprzez funkcję  
 “Safely remove hardware” (Bezpieczne usuwanie sprzętu), przed  
 zakończeniem połączenia, poprzez “Disconnect” (Rozłącz).
 
 Oprogramowanie serwera wygeneruje także następującą uwagę:

 

 Inne urządzenia USB, takie jak drukarki, skanery, itd., nie wymagają  
 tej czynności i można je odłączyć bezpośrednio.

4.  Translacja USB do IP może powodować zmniejszanie szybkości  
 transferu, w porównaniu do oryginalnego działania urządzeń USB, co  
 jest spowodowane względami technicznymi.

9. Przykładowe zastosowania serwera

9.1  Zastosowanie w sieci (pojedynczy  
  użytkownik, ręcznie przypisywany adres IP)

 Użytkownik A zamierza zintegrować serwer USB LANPort 400 ze  
 swoją siecią lokalną i podłącza stację dokującą do posiadanego routera  
 używając w tym celu dostarczonego kabla przyłączeniowego.
 Następnie podłącza do serwera USB LANPort 400 dysk twardy SATA  
 i klucz USB. Adresy IP były ręcznie skonfigurowane, a serwer DHCP  
 nie jest aktywny.
 Router: 192.168.10.1
 Komputer: 192.168.10.2
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 Użytkownik A zainstalował dostarczone oprogramowanie w swoim  
 komputerze i uruchamia je poprzez dwukrotne kliknięcie ikony na  
 pulpicie lewym przyciskiem myszy:

 W interfejsieużytkownika dla oprogramowania serwera widoczny  
 będzie serwer USB:

 Oprogramowanie wykryło serwer USB i spowodowało przydzielenie  
 standardowego adresu IP, jednak adres ten pochodzi z innego zakresu  
 adresów (komunikat błędu: „in different network segment” (występuje  
 w innym segmencie sieci)).
 Urządzenie nie jest jeszcze dostępne. Najpierw serwer musi  
 przydzielić adres IP z zakresu adresów dla sieci lokalnej.
 Kliknięcie prawym przyciskiem pozycji dotyczącej serwera USB w  
 obrębie interfejsu użytkownika powoduje wyświetlenie menu  
 kontekstowego serwera:

 Opcja „Server Configurations” (Konfiguracja serwera) powoduje  
 wyświetlenie niżej przedstawionego okna wprowadzania parametrów:

 Użytkownik A odznacza pole „Use DHCP” (Użyj DHCP) (funkcja ta  
 jest domyślnie aktywna), po czym może wypełnić pola „IP address”  
 (Adres IP) oraz „Subnet” (Podsieć).
 Dla serwera USB przydzielany jest adres IP 192.168.10.101 w podsieci  
 255.255.255.0.
 Aby zapisać ustawienia, użytkownik A klika lewym przyciskiem myszy  
 przycisk „Set” (Ustaw).
 Po wykonaniu tych czynności serwer USB LANPort 400 jest dostępny  
 w sieci lokalnej, a użytkownik A może uzyskać dostęp do  
 podłączonych urządzeń pamięci masowych.
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9.2  Zastosowanie w sieci (wielu użytkowników,  
  przypisywanie adresu IP przez serwer DHCP)

 Użytkownik A zamierza zintegrować serwer USB LANPort 400 ze  
 swoją siecią lokalną i podłącza stację dokującą do posiadanego routera  
 używając w tym celu dostarczonego kabla przyłączeniowego.
 Podłącza do serwera USB LANPort 400 dysk twardy SATA. Adresy IP  
 są przydzielane przez serwer DHCP.
 Użytkownik A zainstalował już na wszystkich komputerach w sieci  
 lokalnej oprogramowanie serwera dostarczone wraz z serwerem  
 USB LANPort 400 (w pokoju dziennym, gabinecie, pokoju dziecięcym).

 Z komputera zlokalizowanego w gabinecie użytkownik A zamierza  
 mieć dostęp do dysku twardego podłączonego do serwera  
 USB LANPort 400: w tym celu uruchamia oprogramowanie serwera  
 klikając dwukrotnie ikonę na pulpicie lewym przyciskiem myszy.

 Wtedy w interfejsie użytkownika dla oprogramowania serwera  
 wyświetlony zostanie serwer USB i wszystkie aktualnie podłączone do  
 niego urządzenia:

 
 A  –  Zewnętrzny dysk twardy
 B  –  Klucz USB

 Niebieska ikona „device available” (Urządzenie dostępne) oznacza,  
 że można zamontować odpowiednie urządzenie. W tym celu  
 użytkownik A wybiera urządzenie (jedno kliknięcie lewym przyciskiem  
 myszy), a następnie klika lewym przyciskiem myszy przycisk „Connect  
 Device” (Podłącz urządzenie).
 System operacyjny spowoduje zainstalowanie wszystkich wymaganych  
 sterowników, po czym urządzenie zostanie wyświetlone w Eksploratorze  
 Windows.
 Ikona w interfejsie użytkownika zmieni się i w tym momencie  
 wskazywać będzie, że dysk twardy podłączony jest lokalne:

 Od tej chwili można używać dysku twardego w taki sposób, jakby był  
 on bezpośrednio podłączony do komputera.

A
B
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 Użytkownik B zamierza uzyskać dostęp do dysku twardego  
 podłączonego do serwera USB LANPort 400 przy użyciu komputera  
 zlokalizowanego w pokoju dziennym. W tym celu uruchamia zainstalowane  
 już oprogramowanie serwera.
 W interfejsie użytkownika wyświetlony zostanie serwer ze wszystkimi  
 podłączonymi urządzeniami: ikona „remote connection” (Połączenie  
 zdalne)” oznacza, że dysk twardy nie jest aktualnie dostępny, a przycisk  
 „Connect Device” (Podłącz urządzenie) jest wyłączony.

 W tym momencie użytkownik B może wysłać użytkownikowi A żądanie  
 odłączenia przy użyciu menu kontekstowego:

 Użytkownik A otrzyma poniższe żądanie i będzie mógł zdecydować  
 podjąć decyzję, czy zgadza się na odłączenie urządzenia klikając  
 przycisk „OK”, czy nie wyraża zgody klikając przycisk „Cancel” (Anuluj):

 Po odłączeniu urządzenia przez użytkownika A, użytkownik B otrzyma  
 poniższą informację i może uzyskać dostęp do urządzenia klikając  
 przycisk „Connect” (Połącz).
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 Jeśli B nie będzie przez dłuższy czas używał urządzenia, może  
 je odmontować klikając przycisk „Disconnect” (Odłącz), w ten sposób  
 odblokowując to urządzenie do użycia w przyszłości.

Ostrzeżenie:

Firma SHARKOON nie ponosi odpowiedzialności za potencjalną utratę danych, 
szczególnie w wyniku nieprawidłowej obsługi.
Wszystkie opatrzone nazwą produkty i opisy są chronionymi znakami towarowymi i/
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.
W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę SHARKOON, kons-
trukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. 
Specyfikacje produktu na rynek krajowy mogą się różnić.
Prawo do dołączonego oprogramowania przynależy do odpowiednich właścicieli. 
Przed rozpoczęciem używania oprogramowania należy zapoznać się z warunkami 
licencji.
Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie (także w streszczeniach) w zakresie 
tłumaczenia, przedruku, powielania poprzez kopiowanie lub powielania w inny 
technicznie sposób. Naruszenie praw może spowodować wystąpienie z roszczeniem 
o odszkodowanie.
Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub do 
sposobu wykorzystania patentu. Zastrzega się wybór sposobu dostawy i możliwość 
modyfikacji technicznych.
Usuwanie zużytego produktu
  
Produkt został opracowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i kompo-
nentów, które można przetwarzać i ponownie wykorzystywać.

Jeśli na produkcie znajduje się pokazany powyżej symbol przekreślonego pojemnika 
na śmieci, oznacza to, że produkt podlega określeniom Dyrektywy Europejskiej 
2002/96/EC.
Należy sprawdzić informacje dotyczące lokalnego systemu gromadzenia zużytych 
produktów elektrycznych i elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych pro-
duktów ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu 
pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
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