Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna

Bezpłatny internet dla mieszkańców i turystów na Rynku
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Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz turystów odwiedzających nasze
miasto, że mogą korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Z usługi HOTSPOT
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ może skorzystać każdy kto posiada w swoim komputerze, notebooku, telefonie oraz
innym urządzeniu kartę bezprzewodową w standardzie IEEE 802.11b/g czyli tzw. Kartę WIFI. Punkt
dostępowy tzw. hot spot znajduje się na rynku przy Ratuszu Miejskim (budynek Urzędu Miejskiego) w
centrum miasta. Dostęp do Internetu jest możliwy po połączeniu się z siecią bezprzewodową o nazwie
&bdquo;Hotspot Trzcinsko-Zdroj&rdquo;. Po uruchomieniu przeglądarki internetowej pojawi się strona
logowania a po kliknięciu będzie możliwe korzystanie z Internetu. Każdy z użytkowników ma możliwość
korzystania z Internetu przez 1 godzinę. Po tym czasie Internet zostanie odłączony na 15 minut. Gdy
upłynie czas odłączenia nadal będzie można korzystać z Internetu po ponownym zalogowaniu. HOTSPOT
jest usługą z ograniczonymi prawami dostępu do Internetu. Ograniczenia te mają na celu bezpieczne
korzystanie z dostępu do sieci przez użytkowników oraz korzystanie z sieci w sposób rozważny i
przemyślany. Blokady te w żaden sposób nie ograniczają normalnego korzystania z Internetu.
Podłączając się do HOTSPOTa użytkownik będzie bez problemu mógł przeglądać strony internetowe,
odbierać pocztę email, korzystać z popularnych komunikatorów typu GG, Skype, Tlen, czy połączyć się z
kontem internetowym aby dokonywać operacji bankowych.
Instrukcja uruchomienia Internetu W Windows XP wchodzimy do Panelu Sterowania wybierając
&bdquo;Połączenia sieciowe&rdquo;. Klikamy prawym przyciskiem na ikonce &bdquo;Połączenie sieci
bezprzewodowej&rdquo; i wybieramy pozycję &bdquo;Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe&rdquo;.
Sprawdzamy, czy na liście sieci bezprzewodowych pojawił się &bdquo;Hotspot Trzcińsko-Zdrój&rdquo;.
Brak wykrytej tej sieci oznacza zbyt dużą odległość od nadajnika, znajdującego się na budynku ratusza
lub niepoprawnie skonfigurowana kartę WiFi. Gdy punkt dostępowy pojawi się na liście należy kliknąć na
jego nazwie i wybrać przycisk &bdquo;Połącz&rdquo;. Komunikat informuje, że ponieważ sieć
bezprzewodowa &bdquo;Hotspot Trzcińsko-Zdrój&rdquo; jest niezabezpieczona (umożliwia to dostęp
każdemu użytkownikowi), istnieje możliwość, że ktoś będzie mógł odczytać informacje, które przesyła
użytkownik (np. hasła do kont pocztowych, stron internetowych itp. - nie dotyczy przypadków
szyfrowania komunikacji przez stronę internetową, na którą się loguje użytkownik np. skype). Jeśli
akceptujemy ten fakt wciskamy przycisk &bdquo;Mimo to połącz&rdquo;. Wciśnięcie
&bdquo;Anuluj&rdquo; nie uruchomi dostępu do Internetu. Po chwili nastąpi połączenie do sieci
bezprzewodowej &bdquo;Hotspot Trzcińsko-Zdrój&rdquo;. Wówczas możemy przejść do uruchomienia
dowolnej przeglądarki internetowej (Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Google Chrome itp.). Po
uruchomieniu przeglądarki pojawi się okienko informujące o wejściu na stronę &bdquo;Hotspot TrzcińskoZdrój&rdquo;. Aby móc korzystać z Internetu należy kliknąć myszką na napisie &bdquo;nacisnąć
tutaj&rdquo;. Od tej chwili można będzie korzystać z dostępu od Internetu. Urząd Miejski w TrzcińskuZdroju życzy owocnego korzystania z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Każdy
użytkownik otrzymuje do swej dyspozycji kanał połączenia o szybkości do 128kbs, co oznacza, że z taką
maksymalnie prędkością będzie mógł odbierać dane. Ponadto dostęp do Internetu jest możliwy dla
danego użytkownika przez czas 1 godziny. Po upływie tego czasu nastąpi rozłączenie a ponowne
połączenie będzie możliwe po upływie kolejnych 15 minut. Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie niewłaściwe korzystanie z Internetu, bądź utratę danych w systemie czy
też jakichkolwiek informacji. źródło :www.trzcinsko-zdroj.pl
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