
Instrukcja funkcji SSL
(Secure Socket Layer)

Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz 
zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu 
Instrukcja obsługi dla sieci.

Najnowszy podręcznik można pobrać ze strony internetowej Brother 
Solutions Center pod adresem (http://solutions.brother.com/). Strona 
internetowa Brother Solutions Center umożliwia również pobranie 
najnowszych sterowników i narzędzi przeznaczonych dla tego 
urządzenia, zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami i 
wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów oraz zapewnia 
dostęp do informacji na temat specjalnych rozwiązań związanych z 
drukiem.

Nie wszystkie modele są dostępne w każdym kraju.

Wersja 0
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Modele, których dotyczy

Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli.

HL-5450DN(T)/5470DW(T)/6180DW(T)

DCP-8110DN/8150DN/8155DN/8250DN/MFC-8510DN/8710DW/8910DW/8950DW(T)

Definicje dotyczące znaków towarowych

W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony:

Znaki handlowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub 
znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy Microsoft 
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w niniejszym podręczniku posiada umowę 
licencyjną oprogramowania dotyczącą programów stanowiących jej własność.

Wszelkie znaki handlowe i nazwy produktów oraz firm pojawiające się w produktach firmy, 
powiązanej z nimi dokumentacji oraz innych materiałach to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki 
handlowe tych firm.

Uwagi informują o zalecanych metodach reakcji w potencjalnej sytuacji lub 
zawierają wskazówki na temat działania danej operacji.Informacja
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WAŻNE

 Urządzenie jest dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostało zakupione. Nie używaj urządzenia 
poza granicami kraju zakupu, ponieważ może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących 
telekomunikacji bezprzewodowej oraz zasilania energią elektryczną danego kraju.

 Ekrany użyte w niniejszym podręczniku pochodzą z modelu MFC-8950DW(T), chyba że zostało to 
określone inaczej.

 Nazwa Windows® XP używana w tym dokumencie oznacza system operacyjny Windows® XP 

Professional, Windows® XP Professional x64 Edition i Windows® XP Home Edition.

 Windows Server® 2003 w niniejszym dokumencie oznacza Windows Server® 2003 oraz Windows Server® 
2003 x64 Edition.

 Windows Server® 2008 w niniejszym dokumencie oznacza Windows Server® 2008 oraz Windows Server® 
2008 R2.

 Windows Vista® w niniejszym dokumencie oznacza wszystkie wydania Windows Vista®.

 Windows® 7 w niniejszym dokumencie oznacza wszystkie wydania Windows® 7.

 Aby pobrać inne podręczniki, odwiedź witrynę internetową Brother Solutions Center pod adresem 
http://solutions.brother.com/ i kliknij łącze Podręczniki na stronie swojego modelu.

http://solutions.brother.com/


iii

1 Wprowadzenie 1

Przegląd ....................................................................................................................................................1
Krótka historia SSL....................................................................................................................................1
Korzyści wynikające z użycia SSL.............................................................................................................1
Używanie certyfikatów zapewniających bezpieczeństwo urządzenia........................................................2

2 Certyfikat cyfrowy dla komunikacji SSL 4

Instalacja cyfrowego certyfikatu.................................................................................................................4
Tworzenie samodzielnie wystawionego certyfikatu .............................................................................6
Tworzenie żądania podpisania certyfikatu (CSR)................................................................................7
Instalowanie certyfikatu w urządzeniu .................................................................................................9
Wybór certyfikatu...............................................................................................................................10
Instalacja samodzielnie wystawionego certyfikatu lub zainstalowanego wstępnie certyfikatu w 

systemach Windows Vista®, Windows® 7 i Windows Server® 2008 dla użytkowników z 
uprawnieniami administratora........................................................................................................12

Instalacja samodzielnie wystawionego certyfikatu lub zainstalowanego wstępnie certyfikatu 
dla użytkowników systemów Windows® XP i Windows Server® 2003 ..........................................14

Importowanie i eksportowanie certyfikatu oraz klucza prywatnego .........................................................17
Importowanie samodzielnie wystawionego certyfikatu, certyfikatu wydanego przez urząd 

certyfikacji i prywatnego klucza .....................................................................................................17
Eksportowanie samodzielnie wystawionego certyfikatu, certyfikatu wydanego przez urząd 

certyfikacji i prywatnego klucza .....................................................................................................17
Importowanie i eksportowanie certyfikatu CA....................................................................................18

Zarządzanie kilkoma certyfikatami...........................................................................................................19

3 Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu SSL/TLS 20

Bezpieczne zarządzanie za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę 
WWW (przeglądarkę WWW) ................................................................................................................20

4 Bezpieczne drukowanie dokumentów za pomocą protokołu SSL 21

Bezpieczne drukowanie dokumentów za pomocą protokołu IPPS dla systemu Windows®....................21
Windows® XP i Windows Server® 2003 ............................................................................................21
Windows Vista®, Windows® 7 i Windows Server® 2008 ...................................................................23

5 Wysyłanie lub odbieranie (dla modeli DCP i MFC) poczty e-mail 
w sposób bezpieczny 25

Konfiguracja przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW 
(przeglądarkę internetową) ...................................................................................................................25

Wysyłanie lub odbieranie (dla modeli DCP i MFC) poczty e-mail w sposób bezpieczny 
za pomocą protokołu SSL/TLS......................................................................................................26

Spis Treści



iv

6 Rozwiązywanie problemów 27

Przegląd ..................................................................................................................................................27
Identyfikacja problemu.......................................................................................................................27

Drukowanie strony ustawień drukarki 
(dla modelu HL-5450DN(T)) .................................................................................................................29

Drukowanie Raportu konfiguracji sieci (dla innych modeli) .....................................................................29
Terminy i pojęcia dotyczące sieci ............................................................................................................31

Omówienie techniczne protokołu SSL...............................................................................................31
Terminy dotyczące sieci ....................................................................................................................32



1

1
1Przegląd 1

SSL (Secure Socket Layer) to efektywna metoda ochrony danych przesyłanych w sieci LAN lub WAN. Działa 
ona na zasadzie szyfrowania danych wysyłanych przez sieć, takich jak zadanie drukowania, aby nikt 
próbujący je przechwycić nie mógł ich odczytać, ponieważ wszystkie dane będą zaszyfrowane.

Można ją skonfigurować zarówno w sieci przewodowej jak i bezprzewodowej i może ona współpracować z 
innymi formami zabezpieczeń, takimi jak klucze WPA i zapory.

Krótka historia SSL 1

SSL opracowano pierwotnie do zabezpieczania informacji w ruchu internetowym, szczególnie danych 
wysyłanych pomiędzy przeglądarkami internetowymi a serwerami. Na przykład w przypadku korzystania z 

przeglądarki Internet Explorer® do bankowości internetowej, gdy użytkownik widzi w przeglądarce WWW 
napis https:// oraz małą kłódkę, oznacza to użycie SSL. Następnie zakres zastosowania rozszerzył się na 
inne aplikacje takie jak Telnet, drukarki i oprogramowanie FTP, stając się uniwersalnym rozwiązaniem dla 
zabezpieczeń online. W pierwotnym zastosowaniu rozwiązanie to wciąż jest używane przez wielu 
sprzedawców internetowych i banki do zabezpieczania wrażliwych danych takich jak numery kart 
kredytowych, informacje o transakcjach klientów itp.

SSL używa bardzo zaawansowanych algorytmów szyfrowania i zaufało mu wiele banków na całym świecie, 
ponieważ prawdopodobieństwo przełamania zabezpieczeń jest znikome.

Korzyści wynikające z użycia SSL 1

Główną korzyścią z użycia SSL w urządzeniach Brother jest oferowanie bezpiecznego drukowania w sieci IP 
przez uniemożliwienie nieupoważnionym użytkownikom możliwości odczytania danych wysłanych do 
urządzenia. Kluczowym punktem marketingowym jest możliwość użycia do bezpiecznego drukowania 
poufnych danych. Na przykład dział kadr dużej firmy może regularnie drukować paski wypłat. Bez 
szyfrowania dane zawarte w tych dokumentach mogą być odczytane przez innych użytkowników sieciowych. 
Jednak dzięki zastosowaniu SSL każda osoba próbująca przechwycić dane zobaczy jedynie stronę z 
nieczytelnym kodem, a nie rzeczywisty pasek wypłaty.

Wprowadzenie 1
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Używanie certyfikatów zapewniających bezpieczeństwo 
urządzenia 1

Urządzenie Brother może obsługiwać wiele certyfikatów zabezpieczeń umożliwiających bezpieczne 
zarządzanie, uwierzytelniania i komunikację. Można w nim stosować następujące funkcje certyfikatów. W 
przypadku drukowania dokumentu lub korzystania z funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW 
(przeglądarka WWW) w sposób bezpieczny poprzez SSL, należy zainstalować certyfikat na swoim 
komputerze. Patrz Instalacja cyfrowego certyfikatu uu strona 4.

 Komunikacja SSL/TLS

 Komunikacja SSL dla SMTP/POP3

Urządzenie firmy Brother obsługuje następujące certyfikaty:

 Wstępnie zainstalowany certyfikat

Urządzenie posiada zainstalowany wstępnie samodzielnie wystawiony certyfikat.

Mając ten certyfikat, można łatwo korzystać z komunikacji SSL/TLS bez konieczności tworzenia lub 
instalowania certyfikatu. Aby użyć funkcji Google Cloud Print w urządzeniu można użyć zainstalowanego 
wstępnie certyfikatu do skonfigurowania bezpiecznych ustawień funkcji Google Cloud Print. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat funkcji Google Cloud Print, przejdź do strony Brother Solutions Center pod 
adresem http://solutions.brother.com/ i kliknij Podręczniki na stronie posiadanego modelu w celu pobrania 
dokumentu Przewodnik Google Cloud Print.

Informacja
Zainstalowany wstępnie samodzielnie wystawiony certyfikat nie może ochronić komunikacji przed 
próbami podszywania się. Zalecamy użycie certyfikatu wystawionego przez zaufaną organizację w celu 
zapewnienia lepszych zabezpieczeń.
 

  Samodzielnie wystawiony certyfikat

Ten serwer wydruku korzysta z własnego certyfikatu. Mając ten certyfikat, można łatwo korzystać z 
komunikacji SSL/TLS bez konieczności uzyskiwania certyfikatu z urzędu certyfikacji. (Patrz Tworzenie 
samodzielnie wystawionego certyfikatu uu strona 6).

 Certyfikat wydany przez urząd certyfikacji

Istnieją dwie metody instalowania certyfikatu z urzędu certyfikacji. Jeśli użytkownik posiada już certyfikat 
wystawiony przez jednostkę certyfikacyjną lub chce użyć certyfikatu z zewnętrznego zaufanego urzędu 
certyfikacji:

• Jeżeli używane jest CSR (Żądanie podpisania certyfikatu) z tego serwera wydruku. (Patrz Tworzenie 
żądania podpisania certyfikatu (CSR) uu strona 7).

• Jeżeli importowany jest certyfikat i klucz prywatny. (Patrz Importowanie i eksportowanie certyfikatu 
oraz klucza prywatnego uu strona 17).

http://solutions.brother.com/
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 Certyfikat CA

W przypadku używania certyfikatu CA, który określa urząd certyfikacji (CA, Certificate Authority), przed 
konfiguracją konieczne jest zaimportowanie certyfikatu CA wydanego przez urząd certyfikacji. (Patrz 
Importowanie i eksportowanie certyfikatu CA uu strona 18).

Informacja
• Jeżeli ma być używana komunikacja za pomocą protokołu SSL/TLS, zalecamy wcześniejsze 

skontaktowanie się z administratorem systemu.

• Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych serwera wydruku spowoduje usunięcie zainstalowanego 
certyfikatu i klucza prywatnego. Aby zachować ten sam certyfikat i klucz prywatny po zresetowaniu 
ustawień serwera wydruku, przed zresetowaniem należy je wyeksportować i zainstalować ponownie. 
(Patrz Importowanie samodzielnie wystawionego certyfikatu, certyfikatu wydanego przez urząd 
certyfikacji i prywatnego klucza uu strona 17).
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Instalacja cyfrowego certyfikatu 2

Drukowanie przez zabezpieczoną sieć lub bezpieczne zarządzanie poprzez funkcję Zarządzanie przez 
przeglądarkę WWW (przeglądarka WWW) wymaga zainstalowania cyfrowego certyfikatu zarówno w 
urządzeniu jak i w urządzeniu wysyłającym dane do urządzenia, na przykład na komputerze. W urządzeniu 
znajduje się zainstalowany wstępnie certyfikat. W celu skonfigurowania certyfikatu użytkownik musi 
zalogować się zdalnie do urządzenia przez przeglądarkę WWW poprzez jego adres IP.

Informacja

Zalecamy użycie przeglądarki Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 lub Firefox® 3.6 dla systemu 

Windows® bądź Safari 4.0/5.0 dla komputerów Macintosh. Upewnij się również, czy w używanej 
przeglądarce zawsze włączone są opcje JavaScript i Cookies. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki WWW, 
upewnij się, czy jest ona kompatybilna z HTTP 1.0 oraz HTTP 1.1.

 

a Uruchom przeglądarkę internetową.

b Wpisz „http://adres IP urządzenia/” w pasku adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” to adres 
IP urządzenia lub nazwa serwera wydruku).

 Na przykład: http://192.168.1.2/

c Domyślnie żadne hasło nie jest wymagane. Jeśli wcześniej ustawiono hasło, należy je wprowadzić i 
nacisnąć .

d Kliknij przycisk Network (Sieć).

e Kliknij przycisk Security (Zabezpieczenia).

f Kliknij przycisk Certificate (Certyfikat).

Certyfikat cyfrowy dla komunikacji SSL 2
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g Można skonfigurować ustawienia certyfikatu.
Aby utworzyć samodzielnie wystawiony certyfikat za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę 
WWW, przejdź do sekcji Tworzenie samodzielnie wystawionego certyfikatu uu strona 6.
Aby utworzyć żądanie podpisania certyfikatu (CSR), przejdź do sekcji Tworzenie żądania podpisania 
certyfikatu (CSR) uu strona 7.
 

1 Tworzenie i instalacja samodzielnie wystawianego certyfikatu

2 Użycie certyfikatu z urzędu certyfikacji (CA)

Informacja

• Funkcje wyszarzone i niepołączone są niedostępne.

• Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji, patrz tekst Pomocy funkcji Zarządzanie przez 
przeglądarkę WWW.

 

1

2
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Tworzenie samodzielnie wystawionego certyfikatu 2

a Kliknij przycisk Create Self-Signed Certificate (Utwórz certyfikat z podpisem własnym).

b Wprowadź informacje w polach Common Name (Zwykła nazwa) i Valid Date (Poprawna data).

Informacja
• Długość tekstu w polu Common Name (Zwykła nazwa) musi być mniejsza niż 64 znaki. Wprowadź 

identyfikator, taki jak adres IP, nazwa węzła lub nazwa domeny, używany w celu uzyskania dostępu do 
urządzenia za pośrednictwem komunikacji z wykorzystaniem protokołu SSL/TLS. Domyślnie wyświetlana 
jest nazwa węzła.

• W przypadku korzystania z komunikacji z wykorzystaniem protokołu IPPS lub HTTPS i wprowadzeniu w 
polu adresu URL innej nazwy niż w używanej przez samodzielnie wystawiony certyfikat w polu 
Common Name (Zwykła nazwa) zostanie wyświetlone okno ostrzeżenia.

 

c Z listy rozwijanej można wybrać ustawienia Public Key Algorithm (Algorytm klucza publicznego) i 
Digest Algorithm (Algorytm porządkowania). Domyślne ustawienia to RSA(2048bit) 
(RSA (2048-bitowy)) dla Public Key Algorithm (Algorytm klucza publicznego) i SHA256 dla 
Digest Algorithm (Algorytm porządkowania).

d Kliknij przycisk Submit (Wyślij).

e Samodzielnie wystawiony certyfikat został prawidłowo utworzony i zapisany w pamięci urządzenia.
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Tworzenie żądania podpisania certyfikatu (CSR) 2

Żądanie podpisania certyfikatu (CSR) to żądanie wysyłane do urzędu certyfikacji w celu uwierzytelnienia 
poświadczeń zawartych w certyfikacie.

Informacja
Przed utworzeniem uwierzytelniania po stronie klienta zalecamy zainstalowanie na komputerze certyfikatu 
głównego z urzędu certyfikacji.

 

a Kliknij przycisk Create CSR (Utwórz żądanie podpisania certyfikatu).

b Wprowadź informacje w polu Common Name (Zwykła nazwa) oraz informacje o użytkowniku, takie jak 
Organization (Organizacja).
Wymagane są informacje na temat firmy użytkownika, aby urząd certyfikacji mógł potwierdzić 
tożsamość i poświadczyć ją dla świata zewnętrznego.
 

Informacja
• Długość tekstu w polu Common Name (Zwykła nazwa) musi być mniejsza niż 64 znaki. Wprowadź 

identyfikator, taki jak adres IP, nazwa węzła lub nazwa domeny, używany w celu uzyskania dostępu do 
urządzenia za pośrednictwem komunikacji z wykorzystaniem protokołu SSL/TLS. Domyślnie wyświetlana 
jest nazwa węzła. Podanie informacji w polu Common Name (Zwykła nazwa) jest wymagane.

• Wprowadzenie w polu adresu URL nazwy innej niż nazwa zwykła używana przez certyfikat spowoduje 
wyświetlenie okna z ostrzeżeniem.

• Długość tekstu w polach Organization (Organizacja), Organization Unit (Jednostka organizacyjna), 
City/Locality (Miejscowość) i State/Province (Województwo) musi być mniejsza niż 64 znaki.

• Kod w polu Country/Region (Kraj/Region) powinien być dwuliterowym kodem kraju zgodnym ze 
standardem ISO 3166.

• W przypadku konfigurowania rozszerzenia certyfikatu X.509v3 zaznacz pole wyboru 
Configure extended partition (Konfiguruj partycję rozszerzoną), a następnie wybierz opcję 
Auto (Register IPv4) (Autom. (zarejestruj IPv4)) lub Manual (Ręczny).
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c Z listy rozwijanej można wybrać ustawienia Public Key Algorithm (Algorytm klucza publicznego) i 
Digest Algorithm (Algorytm porządkowania). Domyślne ustawienia to RSA(2048bit) 
(RSA (2048-bitowy)) dla Public Key Algorithm (Algorytm klucza publicznego) i SHA256 dla 
Digest Algorithm (Algorytm porządkowania).

d Kliknij przycisk Submit (Wyślij). Wyświetlony zostanie następujący ekran.
 

e Po kilku chwilach wyświetlony zostanie certyfikat, który można zapisać w małym pliku lub skopiować i 
wkleić bezpośrednio na internetowym formularzu CSR oferowanym przez urząd certyfikacji. Kliknij Save 
(Zapisz), aby zapisać plik CSR na komputerze.
 

Informacja
Należy postępować według zasad urzędu certyfikacji dotyczących przesyłania do niego informacji o 
uwierzytelnianiu po stronie klienta.

 

f Żądanie podpisania certyfikatu (CSR) zostało utworzone. W celu uzyskania instrukcji na temat sposobu 
instalowania certyfikatu w urządzeniu przejdź do sekcji Instalowanie certyfikatu w urządzeniu 
uu strona 9.
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Instalowanie certyfikatu w urządzeniu 2

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować certyfikat na drukarce po otrzymaniu go z urzędu certyfikacji.

Informacja

Zainstalować można tylko certyfikat wydany z żądaniem podpisania certyfikatu (CSR) dla tego 
urządzenia. Aby utworzyć inne żądanie CSR, należy się najpierw upewnić, że dany certyfikat jest 
zainstalowany. Po zainstalowaniu certyfikatu w urządzeniu można utworzyć inne żądanie CSR. W 
przeciwnym razie ważne będzie żądanie CSR utworzone przed instalacją.

 

a Kliknij łącze Install Certificate (Instaluj certyfikat) na stronie Certificate (Certyfikat).
 

b Wybierz plik certyfikatu wydanego przez urząd certyfikacji, a następnie kliknij przycisk Submit (Wyślij).

c Certyfikat został prawidłowo utworzony i zapisany w pamięci urządzenia.
Aby korzystać z komunikacji z zastosowaniem protokołu SSL/TLS, należy zainstalować na komputerze 
samopodpisujący się certyfikat z urzędu certyfikacji. Aby uzyskać informacje na temat instalacji, należy 
skontaktować się z administratorem sieci.
Ukończono konfigurację cyfrowego certyfikatu. Aby wysłać lub odebrać pocztę e-mail z zastosowaniem 
SSL, patrz Wysyłanie lub odbieranie (dla modeli DCP i MFC) poczty e-mail w sposób bezpieczny 
uu strona 25 w celu uzyskania informacji o niezbędnych krokach konfiguracyjnych.
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Wybór certyfikatu 2

Po zainstalowaniu certyfikatu należy wykonać poniższe kroki, aby wybrać certyfikat, który ma być użyty.

a Kliknij przycisk Network (Sieć).

b Kliknij przycisk Protocol (Protokół).

c Kliknij HTTP Server Settings (Ustawienia serwera HTTP), a następnie wybierz certyfikat z listy 
rozwijanej Select the Certificate (Wybierz certyfikat).
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2

Informacja
• Jeśli wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe, firma Brother zaleca wyłączenie protokołów Telnet, 

FTP i TFTP oraz funkcji zarządzania sieciowego w starszych wersjach programu BRAdmin Professional 
(2.8 lub starsze) w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji. Jeśli zostaną włączone, uwierzytelnianie 
użytkownika nie będzie bezpieczne.
 

• W przypadku modelów DCP i MFC:

Po wyłączeniu protokołu FTP funkcja Skanuj na serwer FTP nie będzie działać.
 

d Kliknij przycisk Submit (Wyślij).
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Instalacja samodzielnie wystawionego certyfikatu lub zainstalowanego 
wstępnie certyfikatu w systemach Windows Vista®, Windows® 7 i 
Windows Server® 2008 dla użytkowników z uprawnieniami administratora 2

Informacja

• Poniższe kroki dotyczą programu Windows® Internet Explorer®. W przypadku korzystania z innej 
przeglądarki WWW należy skorzystać z jej tekstu pomocy.

• Aby zainstalować samodzielnie wystawiony certyfikat lub zainstalowany wstępnie certyfikat, należy 
posiadać uprawnienia administratora.

 

a Kliknij przycisk i Wszystkie programy.

b Kliknij prawym przyciskiem pozycję Internet Explorer, a następnie kliknij polecenie 
Uruchom jako administrator.
 

Informacja
Jeśli wyświetlony zostanie ekran Kontrola konta uźytkownika,

(Windows Vista®) kliknij przycisk Kontynuuj (Zezwalaj).

(Windows® 7) kliknij przycisk Tak.
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2

c Wpisz „https://adres IP urządzenia/” w przeglądarce, aby uzyskać dostęp do urządzenia (gdzie „adres 
IP urządzenia” to adres IP urządzenia lub nazwa węzła przypisana do certyfikatu).
Następnie kliknij łącze Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane)..
 

d Kliknij łącze Błąd certyfikatu, a następnie łącze Wyświetl certyfikaty. Pozostałe instrukcje zawierają 
kroki od d w rozdziale Instalacja samodzielnie wystawionego certyfikatu lub zainstalowanego wstępnie 
certyfikatu dla użytkowników systemów Windows® XP i Windows Server® 2003 uu strona 14.
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Instalacja samodzielnie wystawionego certyfikatu lub zainstalowanego 
wstępnie certyfikatu 
dla użytkowników systemów Windows® XP i Windows Server® 2003 2

a Uruchom przeglądarkę internetową.

b Wpisz „https://adres IP urządzenia/” w przeglądarce, aby uzyskać dostęp do urządzenia (gdzie „adres 
IP urządzenia” to adres IP urządzenia lub nazwa węzła przypisana do certyfikatu).

c Po wyświetleniu okna dialogowego z ostrzeżeniem o bezpieczeństwie wykonaj następujące czynności:

 Kliknij przycisk Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane).. Kliknij łącze 
Błąd certyfikatu, a następnie łącze Wyświetl certyfikaty.

 Jeżeli zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe, kliknij przycisk Wyświetl certyfikat.
 

d Kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat... na karcie Ogólne.
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2

e Po wyświetleniu okna Kreator importu certyfikatów kliknij przycisk Dalej.
 

f Należy określić lokalizację instalacji certyfikatu. Zalecamy wybór pozycji Umieść wszystkie certyfikaty 
w następującym magazynie, a następnie kliknięcie przycisku Przeglądaj....
 

g Wybierz opcję Zaufane główne urzędy certyfikacji, a następnie kliknij przycisk OK.
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2

h Kliknij przycisk Dalej.
 

i Na kolejnym ekranie kliknij Zakończ.

j Zostanie wyświetlona prośba o instalację certyfikatu.
Wykonaj jedną z następujących czynności:

 W przypadku instalowania samodzielnie wystawionego certyfikatu potwierdź odcisk palca, a 
następnie kliknij Tak.

 W przypadku instalacji samodzielnie wystawionego certyfikatu, kliknij przycisk Tak.
 

Informacja

• W przypadku samodzielnie wystawionego certyfikatu odcisk palca znajduje się w Raporcie konfiguracji 
sieci.

Aby uzyskać informacje na temat drukowania konfiguracji sieci, zobacz Drukowanie strony ustawień 
drukarki (dla modelu HL-5450DN(T)) uu strona 29 lub Drukowanie Raportu konfiguracji sieci (dla innych 
modeli) uu strona 29.

• W przypadku zainstalowanego wstępnie certyfikatu odcisk palca nie znajduje się w Raporcie konfiguracji 
sieci.
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k Kliknij przycisk OK.

l Samodzielnie wystawiony certyfikat lub wstępnie zainstalowany certyfikat jest teraz zainstalowany na 
komputerze i możliwa jest komunikacja za pośrednictwem protokołu SSL/TLS.

Dla każdego komputera, z którego ma być wykonywane bezpieczne drukowanie, należy wykonać te same 
czynności. Jednak po zainstalowaniu nie ma potrzeby powtarzania tych kroków, chyba że certyfikat ulegnie 
zmianie.

Importowanie i eksportowanie certyfikatu oraz klucza 
prywatnego 2

Istnieje możliwość zapisania w urządzeniu certyfikatu i prywatnego klucza oraz zarządzania nimi poprzez 
importowanie i eksportowanie.

Importowanie samodzielnie wystawionego certyfikatu, certyfikatu wydanego 
przez urząd certyfikacji i prywatnego klucza 2

a Kliknij łącze Import Certificate and Private Key (Importuj certyfikat i klucz prywatny) na stronie 
Certificate (Certyfikat).

b Wybierz plik do zaimportowania.

c Jeżeli plik jest zaszyfrowany, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk Submit (Wyślij).

d Certyfikat i klucz prywatny zostaną zaimportowane do urządzenia.

Eksportowanie samodzielnie wystawionego certyfikatu, certyfikatu wydanego 
przez urząd certyfikacji i prywatnego klucza 2

a Kliknij opcję Export (Eksportuj) przy Certificate List (Lista certyfikatów) na stronie Certificate 
(Certyfikat).

b Wprowadź hasło, jeżeli chcesz zaszyfrować plik.

Informacja
W przypadku niewpisania hasła, plik nie zostanie zaszyfrowany.

 

c Wprowadź ponownie hasło w celu potwierdzenia i kliknij przycisk Submit (Wyślij).

d Określ lokalizację, w której ma zostać zapisany plik.

e Certyfikat i klucz prywatny zostały wyeksportowane na komputer.
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Importowanie i eksportowanie certyfikatu CA 2

Istnieje możliwość zapisania w urządzeniu certyfikatu CA poprzez importowanie i eksportowanie.

Importowanie certyfikatu CA 2

a Kliknij łącze CA Certificate (Certyfikat urzędu certyfikacji) na stronie Security (Zabezpieczenia).

b Kliknij przycisk Import CA Certificate (Importuj certyfikat urzędu certyfikacji) i wybierz certyfikat. Kliknij 
przycisk Submit (Wyślij).

Eksportowanie certyfikatu CA 2

a Kliknij łącze CA Certificate (Certyfikat urzędu certyfikacji) na stronie Security (Zabezpieczenia).

b Wybierz certyfikat, który chcesz wyeksportować i kliknij przycisk Export (Eksportuj). Kliknij przycisk 
Submit (Wyślij).

c Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby wybrać folder docelowy.

d Wybierz miejsce docelowe, w którym ma być zainstalowany wyeksportowany certyfikat, a następnie 
zapisz certyfikat.
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Zarządzanie kilkoma certyfikatami 2

Funkcja zarządzania kilkoma certyfikatami umożliwia zarządzanie wszystkimi zainstalowanymi certyfikatami 
przy użyciu usługi Zarządzanie przez przeglądarkę WWW. Po zainstalowaniu certyfikatów można je 
przeglądać ze strony Certificate (Certyfikat) oraz wyświetlić zawartość każdego z nich, usuwać je lub 
eksportować. Aby uzyskać informacje na temat otwierania strony Certificate (Certyfikat) patrz Instalacja 
cyfrowego certyfikatu uu strona 4.

 Dla modeli drukarek

Urządzenie Brother umożliwia zapisanie do trzech samodzielnie wystawionych certyfikatów lub do trzech 
certyfikatów wydanych przez urząd certyfikacji. Zapisanych certyfikatów można użyć w protokole 
HTTPS/IPPS lub w uwierzytelnianiu IEEE 802.1x.

 W przypadku modelów DCP i MFC

Urządzenie Brother umożliwia zapisanie do czterech samodzielnie wystawionych certyfikatów lub do 
czterech certyfikatów wydanych przez urząd certyfikacji. Zapisanych certyfikatów można użyć w protokole 
HTTPS/IPPS lub w uwierzytelnianiu IEEE 802.1x bądź w pliku PDF z podpisem.

Ponadto można zapisać do czterech certyfikatów CA używanych przy uwierzytelnianiu IEEE 802.1x oraz 
SSL dla SMTP/POP3.

Zalecamy zapisanie o jeden certyfikat mniej i zachowanie ostatniego miejsca wolnego na wypadek 
wygaśnięcia któregoś z certyfikatów. Na przykład, jeśli chcesz zapisać certyfikat CA, zapisz trzy certyfikaty i 
zostaw jedno miejsce zapasowe. W przypadku ponownego wydania certyfikatu, np. po jego wygaśnięciu, 
można zaimportować nowy certyfikat w wolne miejsce, a następnie usunąć ten, który wygasł, unikając w ten 
sposób problemów z konfiguracją.

Informacja

• W przypadku używania protokołu HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x lub pliku PDF z podpisem (dla modelów 
DCP i MFC), konieczne jest wybranie używanego certyfikatu.

• W przypadku komunikacji SSL dla protokołu SMTP/POP3 (dla modelów DCP i MFC), nie ma potrzeby 
wyboru certyfikatu. Niezbędny certyfikat zostanie wybrany automatycznie.
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3

W celu bezpiecznego zarządzania urządzeniem sieciowym należy używać programów narzędziowych do 
zarządzania razem z protokołami zabezpieczeń.

Bezpieczne zarządzanie za pomocą funkcji Zarządzanie przez 
przeglądarkę WWW (przeglądarkę WWW) 3

W celu bezpiecznego zarządzania zalecamy użycie protokołu HTTPS. Aby korzystać z tych protokołów, 
wymagane jest skonfigurowanie następujących ustawień urządzenia.

Informacja
• Domyślnie włączony jest protokół HTTPS.

Ustawienia protokołu HTTPS i używany certyfikat można zmienić na ekranie funkcji Zarządzanie przez 
przeglądarkę WWW, klikając Network (Sieć), Protocol (Protokół), a następnie HTTP Server Settings 
(Ustawienia serwera HTTP).

• Należy również zainstalować na komputerze certyfikat zainstalowany w urządzeniu. Patrz Instalacja 
samodzielnie wystawionego certyfikatu lub zainstalowanego wstępnie certyfikatu w systemach 

Windows Vista®, Windows® 7 i Windows Server® 2008 dla użytkowników z uprawnieniami administratora 
uu strona 12 lub Instalacja samodzielnie wystawionego certyfikatu lub zainstalowanego wstępnie 

certyfikatu dla użytkowników systemów Windows® XP i Windows Server® 2003 uu strona 14.
 

a Uruchom przeglądarkę internetową.

b Wpisz „https://adres IP urządzenia/” w przeglądarce. (W przypadku użycia utworzonego certyfikatu, 
wpisz „https://Nazwa zwykła/” w przeglądarce. Gdzie „Nazwa zwykła” to nazwa przypisana do 
certyfikatu, na przykład adres IP, nazwa węzła lub domeny. Aby uzyskać informacje na temat 
przypisywania nazwy zwykłej do certyfikatu, patrz Używanie certyfikatów zapewniających 
bezpieczeństwo urządzenia uu strona 2).

 Na przykład:

https://192.168.1.2/ (jeżeli nazwa zwykła to adres IP drukarki)

c Domyślnie żadne hasło nie jest wymagane. Wprowadź hasło, jeśli zostało ustawione, i naciśnij .

Bezpieczne zarządzanie urządzeniem 
sieciowym przy użyciu protokołu 
SSL/TLS 3



21

4

4

Bezpieczne drukowanie dokumentów za pomocą protokołu 
IPPS dla systemu Windows®

4

W celu bezpiecznego zarządzania zalecamy użycie protokołu IPPS. Aby korzystać z protokołu IPPS, 
wymagane jest skonfigurowanie następujących ustawień urządzenia.

Informacja
• Komunikacja za pośrednictwem protokołu IPPS nie zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do serwera 

druku.

• Należy również zainstalować na komputerze certyfikat zainstalowany w urządzeniu. Patrz Instalacja 
samodzielnie wystawionego certyfikatu lub zainstalowanego wstępnie certyfikatu w systemach 

Windows Vista®, Windows® 7 i Windows Server® 2008 dla użytkowników z uprawnieniami administratora 
uu strona 12 lub Instalacja samodzielnie wystawionego certyfikatu lub zainstalowanego wstępnie 

certyfikatu dla użytkowników systemów Windows® XP i Windows Server® 2003 uu strona 14.

• Należy włączyć protokół IPPS. Domyślnie ustawienie jest włączone. Ustawienia protokołu IPPS i używany 
certyfikat można zmienić na ekranie funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW, klikając Network 
(Sieć), Protocol (Protokół), a następnie HTTP Server Settings (Ustawienia serwera HTTP).

 

Windows® XP i Windows Server® 2003 4

a Kliknij Start i wybierz opcję Drukarki i faksy.

b Kliknij przycisk Dodaj drukarkę, aby uruchomić Kreator dodawania drukarki.

c Kliknij przycisk Dalej po wyświetleniu ekranu Kreator dodawania drukarki - Zapraszamy!.

d Wybierz opcję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera.

e Kliknij przycisk Dalej.

f Wybierz Podłącz do drukarki w sieci domowej lub biurowej, a następnie wprowadź następujące 
informacje w polu adresu URL:
„https://adres IP urządzenia/ipp” (gdzie „adres IP urządzenia” to adres IP urządzenia lub nazwa węzła).

Bezpieczne drukowanie dokumentów za 
pomocą protokołu SSL 4
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Informacja
• Ważne jest użycie „https://” a nie „http://”, bo w przeciwnym wypadku drukowanie poprzez IPP nie będzie 

bezpieczne.

• Jeżeli na komputerze użytkownika edytowany był plik hosts lub używany jest DNS (Domain Name 
System), możesz również wpisać nazwę DNS serwera wydruku. Ponieważ serwer wydruku obsługuje 
protokół TCP/IP i nazwy NetBIOS, możesz także wpisać nazwę NetBIOS serwera wydruku. Nazwa 
NetBIOS jest widoczna w Raporcie konfiguracji sieci. (Aby uzyskać informacje na temat drukowania 
Raportu konfiguracji sieci, patrz Drukowanie strony ustawień drukarki (dla modelu HL-5450DN(T)) 
uu strona 29 lub Drukowanie Raportu konfiguracji sieci (dla innych modeli) uu strona 29). Przypisana 
nazwa NetBIOS to pierwsze 15 znaków nazwy węzła. Domyślnie widoczna będzie ona jako 
„BRNxxxxxxxxxxxx” dla sieci przewodowej lub „BRWxxxxxxxxxxxx” dla sieci bezprzewodowej. 
(„xxxxxxxxxxxx” oznacza adres MAC/adres Ethernet danego urządzenia).

 

g Po kliknięciu przycisku Dalej systemy Windows® XP oraz Windows Server® 2003 nawiążą połączenie 
z lokalizacją podaną w polu adresu URL.

 Jeśli sterownik drukarki został już zainstalowany:

W programie Kreator dodawania drukarki zobaczysz ekran wyboru drukarki.

Przejdź do kroku k.

 Jeśli sterownik drukarki NIE został jeszcze zainstalowany:

Jedną z korzyści protokołu drukowania IPP jest zdolność do wykrywania nazwy modelu drukarki, z 
którą się komunikujesz. Po udanym połączeniu automatycznie wyświetli się nazwa modelu drukarki. 

Oznacza to, iż nie ma potrzeby informowania systemów Windows® XP czy Windows Server® 2003 o 
rodzaju sterownika używanej drukarki.

Przejdź do kroku h.

Informacja
Jeśli instalowany sterownik drukarki nie posiada Cyfrowego certyfikatu, wyświetli się komunikat 
ostrzegawczy. Kliknij przycisk Mimo to kontynuuj w celu kontynuowania instalacji.

 

h Kliknij przycisk Z dysku. Będziesz musiał włożyć dysk ze sterownikami do napędu.

i Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz z dysku CD-ROM lub z dysku sieciowego odpowiedni sterownik 
drukarki Brother.
Kliknij przycisk OK.

j Kliknij przycisk OK.

k Wybierz urządzenie i kliknij przycisk OK.

l Zaznacz opcję Tak, jeśli chcesz użyć urządzenia jako drukarki domyślnej. Kliknij przycisk Dalej.

m Kliknij Zakończ, a urządzenie zostanie skonfigurowane i gotowe do druku. Aby przetestować połączenie 
z drukarką, wydrukuj stronę testową.
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Windows Vista®, Windows® 7 i Windows Server® 2008 4

a (Windows Vista®)

 Kliknij przycisk , Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie przycisk Drukarki.

(Windows® 7)

 Kliknij przycisk , a następnie opcję Urządzenia i drukarki.

(Windows Server® 2008)
 Kliknij Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie Drukarki.

b Kliknij przycisk Dodaj drukarkę.

c Wybierz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

d Kliknij przycisk Drukarki, której szukam nie ma na liście.

e Wybierz opcję Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy i wprowadź następujące dane w polu 
adresu URL: „https://adres IP urządzenia/ipp” (gdzie „adres IP urządzenia” to adres IP urządzenia lub 
nazwa węzła).

Informacja
• Ważne jest użycie „https://” a nie „http://”, bo w przeciwnym wypadku drukowanie poprzez IPP nie będzie 

bezpieczne.

• Jeżeli na komputerze użytkownika edytowany był plik hosts lub używany jest DNS (Domain Name 
System), możesz również wpisać nazwę DNS serwera wydruku. Ponieważ serwer wydruku obsługuje 
protokół TCP/IP i nazwy NetBIOS, możesz także wpisać nazwę NetBIOS serwera wydruku. Nazwa 
NetBIOS jest widoczna w Raporcie konfiguracji sieci. (Aby uzyskać informacje na temat drukowania 
Raportu konfiguracji sieci, patrz Drukowanie strony ustawień drukarki (dla modelu HL-5450DN(T)) 
uu strona 29 lub Drukowanie Raportu konfiguracji sieci (dla innych modeli) uu strona 29). Przypisana 
nazwa NetBIOS to pierwsze 15 znaków nazwy węzła. Domyślnie widoczna będzie ona jako 
„BRNxxxxxxxxxxxx” dla sieci przewodowej lub „BRWxxxxxxxxxxxx” dla sieci bezprzewodowej. 
(„xxxxxxxxxxxx” oznacza adres MAC/adres Ethernet danego urządzenia).

 

f Po kliknięciu przycisku Dalej system Windows Vista® i Windows Server® 2008 nawiążą połączenie z 
lokalizacją podaną w polu adresu URL.

 Jeśli sterownik drukarki został już zainstalowany:

W programie Kreator dodawania drukarki zobaczysz ekran wyboru drukarki. Kliknij przycisk OK.

Jeśli właściwy sterownik drukarki został już zainstalowany na komputerze, systemy Windows Vista® 

i Windows Server® 2008 automatycznie skorzystają z tego sterownika. W takim przypadku wyświetli 
się pytanie, czy chcesz, aby ten sterownik stał się sterownikiem domyślnej drukarki, po czym nastąpi 
zakończenie pracy Kreatora instalacji sterownika. Urządzenie jest już gotowe do drukowania.

Przejdź do kroku k.
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 Jeśli sterownik drukarki NIE został jeszcze zainstalowany:

Jedną z korzyści protokołu drukowania IPP jest zdolność do wykrywania nazwy modelu drukarki, z 
którą się komunikujesz. Po udanym połączeniu automatycznie wyświetli się nazwa modelu drukarki. 

Oznacza to, iż nie ma potrzeby podawania w systemach Windows Vista® i Windows Server® 2008 
rodzaju sterownika używanej drukarki.

Przejdź do kroku g.

g Jeżeli używane urządzenie nie jest widoczna na liście obsługiwanych drukarek, kliknij przycisk Z dysku. 
Będziesz musiał włożyć dysk ze sterownikami do napędu.

h Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz z dysku CD-ROM lub z dysku sieciowego odpowiedni sterownik 
drukarki Brother. Kliknij przycisk Otwórz.

i Kliknij przycisk OK.

j Wybierz nazwę modelu urządzenia. Kliknij przycisk OK.

Informacja
• Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.

• Jeśli instalowany sterownik drukarki nie posiada Cyfrowego certyfikatu, wyświetli się komunikat 
ostrzegawczy. Kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to w celu kontynuowania 
instalacji. Praca programu Dodaj drukarkę będzie ukończona.

 

k W programie Wpisz nazwę drukarki zostanie wyświetlony Kreator Dodaj drukarkę. Zaznacz pole 
wyboru Ustaw jako drukarkę domyślną, aby użyć tej urządzenia jako drukarki domyślnej, a następnie 
kliknij przycisk Dalej.

l Aby sprawdzić połączenie z drukarką, kliknij opcję Drukuj stronę testową, a następnie przycisk 
Zakończ. Urządzenie zostało skonfigurowane i jest gotowe do druku.
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Konfiguracja przy użyciu funkcji Zarządzanie przez 
przeglądarkę WWW (przeglądarkę internetową) 5

Na ekranie Zarządzanie przez przeglądarkę WWW można skonfigurować zabezpieczone wysyłanie 
wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika lub wysyłanie i odbieranie (dla modeli DCP i MFC) 
wiadomości e-mail przy użyciu protokołu SSL/TLS.

a Uruchom przeglądarkę internetową.

b Wpisz „http://adres IP urządzenia/” w przeglądarce (gdzie „adres IP urządzenia” to adres IP danego 
urządzenia).

 Na przykład:

http://192.168.1.2/

c Domyślnie żadne hasło nie jest wymagane. Wprowadź hasło, jeśli zostało ustawione, i naciśnij .

d Kliknij przycisk Network (Sieć).

e Kliknij przycisk Protocol (Protokół).

f Kliknij ustawienie Advanced Setting (Ustawienie zaawansowane) dla opcji POP3/SMTP i upewnij się, 
że stan funkcji POP3/SMTP to Enabled (Włącz).

g Na tej stronie można skonfigurować ustawienia opcji POP3/SMTP.

Informacja

• Aby uzyskać więcej informacji, patrz tekst Pomocy funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW.

• Możesz również potwierdzić, czy ustawienia poczty e-mail są właściwe po skonfigurowaniu, wysyłając 
testową wiadomość e-mail.

• Jeśli nie znasz ustawień serwera POP3/SMTP, skontaktuj się z administratorem systemu lub 
usługodawcą internetowym ISP (Internet Service Provider) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

h Po zakończeniu konfigurowania kliknij przycisk Submit (Wyślij). Zostanie wyświetlony ekran 
Test E-mail Send Configuration (Testuj konfigurację wysyłania poczty e-mail) lub 
Test E-mail Send/Receive Configuration (Testuj konfigurację wysyłania/odbierania poczty e-mail).

i Jeśli chcesz przeprowadzić test z aktualnymi ustawieniami, postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie lub odbieranie (dla modeli DCP 
i MFC) poczty e-mail w sposób 
bezpieczny 5
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Wysyłanie lub odbieranie (dla modeli DCP i MFC) poczty e-mail w sposób 
bezpieczny za pomocą protokołu SSL/TLS 5

To urządzenie obsługuje metody SSL/TLS dla wysyłania i odbierania (dla modeli DCP i MFC) wiadomości 
e-mail za pośrednictwem serwera poczty e-mail wymagającego bezpiecznej komunikacji SSL/TLS. Aby 
wysyłać lub odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem serwera poczty e-mail wykorzystującego 
komunikację SSL/TLS, należy prawidłowo skonfigurować protokół SMTP dla SSL/TLS lub POP3 dla 
SSL/TLS.

Weryfikacja certyfikatu serwera

 W przypadku wybrania protokołu SSL lub TLS dla opcji SMTP over SSL/TLS (SMTP przez SSL/TLS) lub 
POP3 over SSL/TLS (POP3 przez SSL/TLS) pole wyboru Verify Server Certificate 
(Sprawdź certyfikat serwera) zostanie automatycznie zaznaczone w celu weryfikacji certyfikatu serwera.

• Przed zweryfikowaniem certyfikatu serwera konieczne jest zaimportowanie certyfikatu CA wydanego 
przez urząd certyfikacji (CA), który zatwierdził certyfikat serwera. Dowiedz się od administratora sieci 
lub usługodawcy internetowego (ISP), czy konieczne jest zaimportowanie certyfikatu CA. Aby 
zaimportować certyfikat, patrz Importowanie i eksportowanie certyfikatu CA uu strona 18.

• Jeśli nie ma potrzeby weryfikowania certyfikatu serwera, usuń zaznaczenie pola wyboru 
Verify Server Certificate (Sprawdź certyfikat serwera).

Numer portu

 W przypadku wybrania protokołu SSL lub TLS wartość SMTP Port (Port SMTP) lub POP3 Port 
(Port POP3) zostanie zmieniona i dopasowana do protokołu. Aby ręcznie zmienić numer portu, wprowadź 
go i wybierz opcję SMTP over SSL/TLS (SMTP przez SSL/TLS) lub POP3 over SSL/TLS 
(POP3 przez SSL/TLS).

 Konieczne jest skonfigurowanie metody komunikacji POP3/SMTP odpowiedniej dla serwera poczty 
e-mail. Aby uzyskać informacje na temat ustawień serwera poczty e-mail, skontaktuj się z administratorem 
sieci lub usługodawcą internetowym ISP. W większości przypadków zabezpieczone usługi pocztowe 
wymagają następujących ustawień:

• SMTP

• Port SMTP: 587

• Metoda uwierzytelniania serwera SMTP: SMTP-AUTH

• SMTP przez SSL/TLS: TLS

• POP3

• Port POP3: 995

• POP3 przez SSL/TLS: SSL
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Przegląd 6

Rozdział ten opisuje sposoby rozwiązywania typowych problemów z siecią, które mogą wystąpić podczas 
użytkowania urządzenia Brother. Jeśli po przeczytaniu tego rozdziału nadal nie można rozwiązać problemu, 
odwiedź stronę Brother Solutions Center pod adresem: (http://solutions.brother.com/). 

Aby pobrać inne podręczniki, odwiedź witrynę internetową Brother Solutions Center pod adresem 
(http://solutions.brother.com/) i kliknij łącze Podręczniki na stronie swojego modelu.

Identyfikacja problemu 6

Przed przeczytaniem tego rozdziału upewnij się, że spełnione są poniższe warunki.

Przejdź do odpowiedniej strony z rozwiązaniami według poniższej listy 6

 Nie można drukować dokumentu przez Internet za pomocą protokołu IPPS.

Patrz Nie można drukować dokumentu przez Internet za pomocą protokołu IPPS. uu strona 28.

 Chcę sprawdzić, czy moje urządzenia sieciowe działają prawidłowo.

Patrz Chcę sprawdzić, czy moje urządzenia sieciowe działają prawidłowo. uu strona 28.

Rozwiązywanie problemów 6

Najpierw sprawdź poniższe:

Przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i urządzenie Brother jest włączone.

Z urządzenia zdjęto wszystkie materiały opakowaniowe.

Toner i jednostka bębna są prawidłowo zainstalowane.

Przednie i tylne pokrywy są całkowicie zamknięte.

Papier jest prawidłowo włożony do tacy papieru.

Urządzenie jest prawidłowo połączone z siecią.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Nie można drukować dokumentu przez Internet za pomocą protokołu IPPS.

Pytanie Rozwiązanie

Nie można komunikować się z 
urządzeniem Brother za 
pomocą protokołu SSL.

 Uzyskaj ważny certyfikat i zainstaluj ponownie na urządzeniu i komputerze.

 Upewnij się, że ustawienie portu w urządzeniu jest prawidłowe. Ustawienia 
portu urządzenia można sprawdzić na ekranie funkcji Zarządzanie przez 
przeglądarkę WWW, klikając Network (Sieć), Protocol (Protokół), a następnie 
HTTP Server Settings (Ustawienia serwera HTTP).

Chcę sprawdzić, czy moje urządzenia sieciowe działają prawidłowo.

Pytanie Rozwiązanie

Czy urządzenie Brother jest 
włączone?

Upewnij się, że zostały wykonane wszystkie instrukcje z części Najpierw sprawdź 
poniższe: uu strona 27.

Gdzie mogę znaleźć 
ustawienia sieciowe 
urządzenia Brother, takie jak 
adres IP?

Wydrukuj Raport konfiguracji sieci. Patrz Drukowanie strony ustawień drukarki (dla 
modelu HL-5450DN(T)) uu strona 29 lub Drukowanie Raportu konfiguracji sieci 
(dla innych modeli) uu strona 29.
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Drukowanie strony ustawień drukarki 
(dla modelu HL-5450DN(T)) 6

Informacja
Nazwa węzła sieciowego: nazwa węzła pojawia się w raporcie konfiguracji sieci. Domyślna nazwa węzła 
sieciowego to „BRNxxxxxxxxxxxx”. („xxxxxxxxxxxx” oznacza adres MAC/adres Ethernet danego 
urządzenia).

 

Strona ustawień drukarki zawiera raport wymieniający wszystkie bieżące ustawienia drukarki, w tym 
ustawienia sieciowego serwera wydruku.

Stronę ustawień drukarki można wydrukować przy użyciu przycisku Go w urządzeniu.

a Upewnij się, że przednia pokrywa jest zamknięta, a przewód zasilający jest podłączony.

b Włącz urządzenie i poczekaj, aż znajdzie się w trybie gotowości.

c Naciśnij trzykrotnie przycisk Go w ciągu 2 sekund. Urządzenie wydrukuje stronę z bieżącymi 
ustawieniami drukarki.

Drukowanie Raportu konfiguracji sieci (dla innych modeli) 6

Informacja
Nazwa węzła sieciowego: nazwa węzła pojawia się w raporcie konfiguracji sieci. Domyślna nazwa węzła 
sieciowego to „BRNxxxxxxxxxxxx” dla sieci przewodowej i „BRWxxxxxxxxxxxx” dla sieci bezprzewodowej. 
(„xxxxxxxxxxxx” oznacza adres MAC/adres Ethernet danego urządzenia).

 

W raporcie konfiguracji sieci znajduje się wyszczególnienie wszystkich bieżących konfiguracji łącznie z 
ustawieniami serwera wydruku sieciowego.

W modelach HL-5470DW(T) i HL-6180DW(T) 6

a Naciśnij klawisz a lub b, aby wybrać opcję SPECYF.APARATU.
Naciśnij klawisz OK.

b Naciśnij klawisz a lub b, aby wybrać opcję UST. SIEC. DRUKU.
Naciśnij klawisz OK.



30

Rozwiązywanie problemów 

6

W modelach DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, MFC-8510DN, MFC-8710DW i MFC-8910DW 6

a Naciśnij klawisz Menu.

b (W modelach MFC) Naciśnij klawisz a lub b, aby wybrać opcję DRUK RAPORTÓW.
(W modelach DCP) Naciśnij klawisz a lub b, aby wybrać opcję SPECYF.APARATU.
Naciśnij klawisz OK.

c Naciśnij klawisz a lub b, aby wybrać opcję KONFIG SIECI.
Naciśnij klawisz OK.

d Naciśnij klawisz Start.

W modelach DCP-8250DN i MFC-8950DW(T) 6

a Naciśnij klawisz Menu.

b Przy użyciu przycisków a i b wyświetl opcję Druk raportów, a następnie naciśnij przycisk 
Druk raportów.

c Naciśnij klawisz Konfig sieci.

d Naciśnij klawisz Start.

Informacja
Jeżeli opcja IP Address w raporcie konfiguracji sieci ma wartość 0.0.0.0, poczekaj minutę i spróbuj 
ponownie.
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Terminy i pojęcia dotyczące sieci 6

Omówienie techniczne protokołu SSL 6

SSL (Secure Socket Layer) to metoda ochrony danych warstwy transportowej wysyłanych przez sieć LAN 
lub WAN za pomocą protokołu IPP (Internet Printing Protocol) mająca na celu uniemożliwienie 
nieupoważnionym użytkownikom ich odczytanie.

Uzyskiwane jest to przez użycie protokołów uwierzytelniania w postaci 2 cyfrowych kluczy:

 Klucz publiczny — znany każdej osobie, która drukuje.

 Klucz prywatny — znany jedynie przez urządzenie używane do deszyfrowania pakietów i ponowne 
przywracanie im czytelnej postaci dla urządzenia.

Klucz publiczny używa szyfrowania 1024-bitowego lub 2048-bitowego i znajduje się wewnątrz cyfrowego 
certyfikatu. Te certyfikaty mogą być samodzielnie wystawione lub zatwierdzone przez urząd certyfikacji (CA).

Przede wszystkim istnieją trzy różne klucze: prywatny, publiczny i współdzielony.

Klucz prywatny, znany urządzeniu, powiązany jest z kluczem publicznym, ale nie znajduje się w cyfrowych 
certyfikatach klientów (nadawców). Gdy użytkownik ustanawia połączenie, urządzenie wyśle klucz publiczny 
z certyfikatem. Komputer kliencki ufa, że klucz publiczny pochodzi z urządzenia z certyfikatem. Klient 
generuje klucz współdzielony i koduje go kluczem publicznym, a następnie wysyła do urządzenia. 
Urządzenie koduje klucz współdzielony za pomocą klucza prywatnego. Teraz urządzenie i klient współdzielą 
klucz współdzielony w sposób bezpieczny, a następnie ustanowione zostaje bezpieczne połączenie w celu 
transferów danych drukowania.

Dane drukowania są kodowane i dekodowane za pomocą klucza współdzielonego.

SSL nie powstrzyma nieupoważnionych użytkownikom przed uzyskaniem dostępu do pakietów, ale sprawi 
że będą nieczytelne bez klucza prywatnego, czyli nie zostaną ujawnione nikomu oprócz urządzenia.

Można ją skonfigurować zarówno w sieci przewodowej jak i bezprzewodowej i może ona współpracować z 
innymi formami zabezpieczeń, takimi jak klucze WPA i zapory pod warunkiem, że konfiguracja jest 
prawidłowa.
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Terminy dotyczące sieci 6

 SSL (Secure Socket Layer)

Protokół bezpieczeństwa komunikacji szyfruje dane w celu ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

 IPP (Internet Printing Protocol)

IPP to standardowy protokół drukowania używany do zarządzania i administracji zadaniami drukowania. 
Może być używany lokalnie i globalnie, więc każda osoba na świecie może drukować na tym samym 
urządzeniu.

 IPPS

Wersja protokołu drukowania, w której protokół Internet Printing Protocol (IPP wersja 1.0) korzysta z 
mechanizmu SSL.

 HTTPS

Wersja protokołu internetowego, w której protokół Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) korzysta z 
mechanizmu SSL.

 CA (Urząd certyfikacji)

Urząd certyfikacji to organizacja, która wydaje certyfikaty cyfrowe (szczególnie certyfikaty X.509) i 
gwarantuje powiązanie między danymi a certyfikatem.

 CSR (Żądanie podpisania certyfikatu)

Żądanie CSR to wiadomość wysłana od aplikanta do urzędu certyfikacji w celu uzyskania certyfikatu. 
Żądanie CSR zawiera informacje identyfikujące aplikanta, klucz publiczny generowany przez aplikanta i 
jego podpis cyfrowy.

 Certyfikat

Certyfikat to informacje łączące klucz publiczny i tożsamość. Certyfikat umożliwia sprawdzenie, czy klucz 
publiczny należy do danej osoby. Format ten jest określony przez standard x.509.

 System szyfrowania klucza publicznego

System szyfrowania klucza publicznego to nowoczesna dziedzina kryptografii, w której algorytmy 
wykorzystują parę kluczy (klucz publiczny i prywatny) i używają różnych elementów pary dla różnych 
etapów działania algorytmu.

 System szyfrowania klucza współdzielonego

System szyfrowania klucza współdzielonego to dziedzina kryptografii obejmująca algorytmy 
wykorzystujące ten sam klucz dla dwóch różnych etapów działania algorytmu (na przykład szyfrowania i 
deszyfrowania).
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