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4 X5v Kullanım Kılavuzu

Genel Bilgiler

X5v, hepsi tek bir cihazda birleştirilmiş bir ASDL modemi, ağ
geçidi/yönlendirici ve VoIP telefon adaptörüdür. ASDL modemi,
İnternet servis sağlayıcınız ile internete bağlanmanızı sağlar.
Ağgeçidi/yönlendirici, İnternet ile kendi yerel ağınız arasında bir ara
yüz görevi görür. Aynı zamanda, yerel ağınızdan İnternet erişimini
kontrol etmenizi sağlayan ve yerel ağınızı istenmeyen trafiğe karşı
koruyan bir gelişmiş güvenlik duvarı içerir. VoIP telefon adaptörü,
X5v’ye bağladığınız normal bir telefon ile İnternet üzerinden
telefon konuşmaları yapmanızı sağlar.

Önemli Uyarı ! Başlamadan önce
X5v’i kurmadan önce telefon hattınızda DSL servisini aktive
ettirmiş olmanız gerekir. Bunun için, Türk Telekom DSL
servisine abone olmanız gerekmektedir.

Bu kullanım kılavuzunda, bazı yaygın uygulamalara yönelik kurulum
talimatları ve X5v’nin yapılandırılması ile ilgili bilgiler mevcuttur.
Birçok kullanıcının bu aşamada Kurulum Talimatları başlıklı
sonraki bölüme geçmeleri gerekir.

Not: Eğer bir İnternet servis sağlayıcısı, VoIP servis sağlayıcısı veya
sistem yöneticisi iseniz, www.zoom.com adresinden X5v Teknik
Referans Kitapçığında ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz.
Teknik Referans Kitapçığı, ses parametreleri, arama ayarları, ONS
ve gelişmiş DSL ayarları gibi bilgiler içermektedir.



1. Bölüm: Kurulum Talimatları 5

1
Kurulum Talimatları

Bu bölümde, X5v’nizi kurmanız, internete bağlanmanız VoIP
telefon aramalası yapmanız için gereken temel talimatlara yer
verilmiştir. Eğer X5v’nin 5565 Modelini satın almış ve Windows
için Hızlı Kurulumu kullanmışsanız, 2. Bölüme geçiniz. Aksi
takdirde, lütfen aşağıdaki işlemlere devam ediniz.

Ürün Kutusunda Bulunanlar

Ethernet kablosu

Güç Adaptörü

USB kablosu

Yazılımın CD’sı

Telefon kablosu

Gateway

CD’de kurulum yazılımı, ilgili dokümanlar, garanti belgesi ve
Teknik Destek bilgileri bulunmaktadır.
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Eğer eksik veya hasarlı bir parça varsa, Oluşum Bilgisayar
Müşteri Destek hattına, ürünü satın aldığınız bayiye veya
doğrudan ürün distribütörü Oluşum Bilgisayara başvurunuz.
Bazı modellerde ürün kutusunda aşağıdaki parçalar da
bulunmaktadır:
•  Telefon fiş adaptörü; RJ-11 tipi telefon kablosunu farklı bir

fişe takabilmeniz için (sadece belli cihazlarda)
•  DSL hat filtre(si)leri (sadece belli cihazlarda).

İhtiyacınız Olanlar
•  Ethernet girişi bulunan bir Macintosh, Linux veya Windows

işletim sistemi kullanan bir bilgisayar, USB girişi bulunan
bir Windows işletim sistemi kullanan bir bilgisayar veya
kablosuz erişim noktası veya hub gibi bir ağ cihazı.

•  X5v cihazını bağlamak için ADSL-hattı açık telefon bağlantı
kablosu.

•  VoIP kullanmak istiyorsanız X5v’ye bağlayacağınız bir telefon
kutusu.

X5v beş adımda kurulur: Yazılımın Kurulması, Donanımın
Kurulması, Internet Explorer’ın Yapılandırılması, ADSL’nin
Yapılandırılması, ve VoIP Servisinin Kurulması.

1.1  Yazılımın Kurulması
Sadece Windows işletim sistemi kullanan bir bilgisayarı doğrudan
X5v’ye bağlamak isteyen kullanıcıların yazılımı kurması gerekir.
Diğerleri aşağıdaki 1.2 adıma geçmelidir.
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Windows 98/98SE, Me, 2000 ve XP Kullanıcıları:
Bilgisayarınızda Ethernet girişi varsa, kurulumu
basitleştirmek açısından USB girişi yerine Ethernet’i
kullanmanızı öneririz.
Eğer X5v’i USB girişine bağlamanız gerekiyorsa, bu yazılımı
kurmadan önce bilgisayarınızdaki diğer tüm USB modem
sürücülerini kaldırmanız gerekir. Masaüstünde, Start (Başlat)
düğmesine basın, Settings’e (Ayarlar), gelin ve Control Panel’i
(Denetim Masası) seçin. Control Panel’de, Add/Remove
Programs’a (Program Ekle/Kaldır) çift tıklayın,
Install/Uninstall (Ekle/Kaldır) sekmesinde listeden eski USB
modeminizi seçin ve Remove’a (Kaldır) tıklayın. Şimdi, aşağıdaki
işlemlere başlayabilirsiniz.

1111 Bilgisayarınız açık olmalıdır. Ürün kutusuyla gelen CD’yi
CD-ROM sürücüye yerleştirin. CD otomatik olarak çalışacak
ve Main Menu (Ana Menü) ekranı açılacaktır. (Not: Eğer CD
otomatik olarak çalışmazsa, masaüstünde, Start düğmesine
tıklayın, Run’a (Çalıştır) tıklayın, sonra da D:\setup.exe
yazın; D, CD-ROM sürücünüze karşılık gelir.)

2222 Dil seçimini yapın ve Installation Wizard (Kurulum
Sihirbazı) düğmesine tıklayın. Yazılımın kurulumu otomatik
olarak başlayacaktır.

3333 Kurulum tamamlandıktan sonra, donanımı bağlamadan önce
Finish’e tıklamanız ve bilgisayarınız kapatmanızı söyleyen bir
shut down mesajı ekrana çıkar. CD’yi PC’nizden çıkarmayı
unutmayın.

1.2  Donanımın Kurulması
Önemli Uyarı! Bu işleme başlamadan önce
bilgisayarınızın fişini prizden çekin veya kapatın.
Unutmayın, donanımı kurmadan önce X5v yazılımını
kurmanız gerekir.
Not: Eski DSL modeminizi X5v ile değiştiriyorsanız,
eski donanımı şimdi çıkarmanız gerekir.
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1111 X5v’nin arka panelini kullanarak cihazın bağlantılarını yapın.

aaaa Telefon kablonuzu PHONE girişine takın.
İpucu: Eğer telsiz telefon kullanıyorsanız ve bir veya
birden fazla ahizeniz varsa ana istasyonu doğrudan X5v’nin
PHONE girişine bağlayın.
Not: Eğer bulunduğunuz ülkede RJ-11 tipi telefon
girişleri kullanılmıyorsa, adaptör takmanız gerekir. Bu
durumda, adaptörü X5v’nin PHONE girişine
bağladıktan sonra telefon kablonuzu adaptörün çıkışına
bağlayın.

bbbb X5v’nin telefon kablosunun bir ucunu X5v’nin ADSL
girişine takın, diğer ucunu ise duvardaki telefon girişine –
normalde standart telefonunuzu bağladığınız telefon
prizine – takın. Bu giriş, ADSL hattı açık olan
telefonunuza ait olmalıdır.

cccc X5v’yi doğrudan bilgisayara bağlarken:
Mümkünse, bilgisayarınızın Ethernet girişini kullanın:
Ürün kutusuyla gelen Ethernet kablosunun bir ucunu
X5v’nin LAN girişlerinden birine (1, 2, 3, veya 4) takın,
diğer ucunu ise bilgisayarınızın Ethernet girişine takın.
Her LAN girişi için bir bilgisayar takabilirsiniz.
Eğer bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir Ethernet girişi
yoksa, USB girişini de kullanabilirsiniz: USB kablosunun
bir ucunu X5v’nin USB girişine, diğer ucunu ise
bilgisayarınızın USB girişine takın.

Not: Değişik girişleri kullanarak X5v’ye birden fazla
bilgisayarı bağlayabilir ve İnternet erişimini paylaşabilirsiniz.

dddd X5v’yi doğrudan bir hub’a, anahtara, kablosuz erişim
noktasına veya başka bir ağ cihazına bağlarken:
X5v’nin LAN fişini ağ cihazının, Ethernet girişine
bağlamak için X5v’nin düz Ethernet kablosunu
kullanabilirsiniz. Bu girişe, normalde Uplink veya
Çoklama girişi adı verilir.

RESET   PWRPHONE    LAN 1    2         3         4ADSL   USB
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X5v’nin kablosu bazı erişim noktalarında veya diğer
cihazlarda çalışmayabilir. Bu durumda, Crossover tipi
Ethernet kablosu satın almanız gerekir.

2222 Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu elektrik
prizine, diğer ucunu ise X5v’nin elektrik (PWR) girişine takın.

ÖNEMLİ UYARI:
Sadece X5v kutusuyla gelen elektrik kablosunu
kullanın. Diğer elektrik kabloları donanımınıza zarar
verebilir.

Bu adımdaki işlemler boyunca ön paneldeki LINK ışığı yanıp
sönmelidir. Donanım kurulumu tamamlandıktan sonra,
LINK ışığı yanıp sönmeyi bırakıp sürekli yanmaya
başlamalıdır. Eğer sürekli yanmıyorsa, sayfa 76’deki Bağlantı
Arıza Tespit İpuçları’ne bakın.

3333 Bilgisayarınızı açın.
Eğer USB yöntemini kullanıyorsanız, ekrana Found New
Hardware (Yeni Donanım Bulundu) mesajı çıkmalı ve
kurulumun ilerleyişini göstermelidir. Ekrana çıkan komutları
takip edin.
Windows XP kullanıcıları: Windows logosu testi ile ilgili
olarak Hardware Installation (Yeni Donanım Bulundu)
uyarısı ekrana çıkabilir. Bu mesajları gönül rahatlığıyla
geçebilirsiniz; Continue Anyway’i (devam) tıklayın.
Windows 2000 kullanıcıları: Digital Signature Not Found
(Dijital İmza Bulunamadı) iletişim kutusu ekrana gelebilir. Bu
mesajı da gönül rahatlığıyla gözardı edip Yes’e (Evet)
tıklayabilirsiniz.
Windows 98/Me kullanıcıları: Eğer bilgisayarınız isterse
yeniden başlatın.
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4444 Telefon filtreleri olmazsa olmaz değildir, ama DSL telefon
hattını paylaşan HER telefona bir telefon filtresi
takmanızı ÖNEMLE TAVSİYE EDİYORUZ. (X5v ile
duvardaki telefon prizinin arasına filtre takmayın.) Telefon
filtreleri DSL frekansları bloke eder. Bu sayede, aynı hatla
telefon görüşmesi yaparken hışırtı sesi gelmez. Ayrıca, telefon
görüşmelerinin DSL performansına olumsuz etki yapmasını
da engeller.
X5v’nin telefon girişinde kendi dahili filtresi mevcuttur.
Buraya bağlayacağınız telefona filtre koymanız gerekmez.
X5v ürün kutunuzdan DSL telefon filtreleri çıkabilir. Eğer
çıkmadıysa veya daha fazla filtreye ihtiyacınız olursa, bu
filtreleri elektronik cihaz satan pek çok mağazada
bulabilirsiniz.
Kullanacağınız ilave her telefon için, telefonun kablosunu
filtrenin PHONE çıkışına takın, filtrenin LINE çıkışını ise
duvardaki telefon prizine bağlayın.

1.3  Internet Explorer’ın
Yapılandırılması

Macintosh ve Linux kullanıcıları: Web tarayıcınız otomatik
olarak ayarlanmışsa, bu kısmı geçebilirsiniz. Bilgisayarınızın
TCP/IP ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olmak için
sayfa 73’e bakın.

Windows kullanıcıları: İnternet bağlantısı yapmak için
kullandığınız yazılım ağ bağlantısı kuracak şekilde ayarlanmalıdır,
çevirmeli bağlantısı opsiyonu seçilmemelidir. Aşağıdaki talimatlar
en popüler tarayıcı yazılım olan Internet Explorer programı içindir.
Eğer Netscape Navigator veya başka bir tarayıcı kullanıyorsanız, ağ
bağlantısı kuracak biçimde ayarlayın (bu ayara bilgisayarınızda
“Yerel Alan Ağı” veya “genişbant” bağlantısı) deniliyor olabilir.

Kullandığınız Internet Explorer’ın sürümü 5 veya daha üstü
olmalıdır. Çoğu bilgisayarda bu vardır. Eğer sizde yoksa, ücretsiz
güncelleme yapmanızı öneririz. Sürüm numarasını öğrenmek
isterseniz, Internet Explorer’ı açın, Help (Yardım) menüsüne
gidin, sonra da About Internet Explorer’ı (Internet Explorer
Hakkında) seçin. Sürüm numaranız Microsoft Internet Explorer
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logosunun hemen altında yazar. İlk basamağın yanındaki noktadan
sonra gelen rakamlar önemsizdir.

1111 Masaüstündeki Internet Explorer ikonunun üzerinde sağ
tıklayın (sol değil) ve Properties’i (Özellikler) seçin.

İnternet Explorer’a erişim sağlayamıyorsanız:
Windows XP kullanıcıları: Masaüstünde, Start düğmesine
tıklayın, Control Panel’i seçin. Control Panel’de, Network
and Internet Options’a (Ağ ve Internet Seçenekleri) tıklayın
ve sonra da Internet Options (Internet Seçenekleri) ikonuna
tıklayın.

Windows 98/Me/2000 kullanıcıları: Masaüstünde, Start
düğmesine tıklayın, Settings’e girin, sonra da Control Panel’i
tıklayın. Control Panel’de Internet Options ikonunu tıklayın.

2222 Internet Properties iletişim kutusunda, Connections
(Bağlantılar) sekmesine girin.

3333 Connections sekmesinde, Setup’a (Yeni Bağlantı-Kurulum)
tıklayın.

4444 Windows XP kullanıcıları: Welcome to the New Connection
Wizard (Yeni Bağlantı Sihirbazına Hoş Geldiniz) iletişim
kutusunda Next’i (ileri) tıklayın.

Eğer Location Information (Konum Bilgisi) iletişim kutusunu
görürseniz, Cancel’e tıklayarak Welcome iletişim kutusuna
geri dönün, ve tekrar Next’i tıklayın.
Network Connection Type (ağ bağlantısı türü) iletişim
kutusunda Connect to the Internet’e (Internet’e bağlan)
tıklayın.

Getting Ready (hazırlanıyor bekleyin) iletişim kutusunda, “Set
up my connection manually,” (bağlantımı kendim ayarlamak
istiyorum) seçin ve Next’e (ileri) tıklayın.

Internet Connection iletişim kutusunda, “Connect using a
broadband connection that is always on,” (daima açık olan bir
genişbant bağlantısı kullanarak bağlan) opsiyonunu seçin ve Next’e
tıklayın.

5555 Windows 98/Me/2000 kullanıcıları: Internet Connection
Wizard (Internet Bağlantı Sihirbazı) iletişim kutusunda, “I
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want to set up my Internet connection manually, (Internet
bağlantımı kendim ayarlamak istiyorum) veya I want to
connect through a local area network (LAN)” (yerel alan
ağını kullanarak bağlanmak istiyorum) opsiyonlarını seçin ve
Next’e tıklayın.

Setting up your Internet connection (Internet bağlantınız
kuruluyor) iletişim kutusunda, “I connect through a local
area network (LAN)” (yerel alan ağı kullanarak bağlanıyorum)
opsiyonunu seçin ve Next’e tıklayın.
Local area network Internet configuration (yerel alan ağı
Internet ayarları) iletişim kutusunda, “Automatic discovery of
proxy server” (Proxy sunucusunu otomatik bul) opsiyonunu
kaldırın. Next’e tıklayın.
Ekrana çıkan iletişim kutusunda e-posta hesabı kurmak ister
misiniz sorusu gelecektir. No (hayır) deyin ve Next’e tıklayın.

6666 Yapılandırma işlemleri tamamlandıktan sonra, Completing the
Internet Connection Wizard (Internet Bağlantı Sihirbazı
tamamlanıyor) iletişim kutusu ekrana gelecektir.

Windows 98/Me/2000 kullanıcıları: “To connect to the
Internet immediately, select this box….” (Internet’e
doğrudan bağlanmak için bu kutuyu seçin) diyen opsiyonu iptal
etmeyi unutmayın.

7777 Finish’e (Son) tıklayın.

8888 Windows XP kullanıcıları: Control Panel’i kapatın.

Windows 98/Me/2000 kullanıcıları: Eğer Internet Explorer
açık ise, kurulumun diğer adımı olan ADSL’nin
Yapılandırılması işlemine devam etmeden önce kapatın.

1.4  ADSL Ayarları
1111  Masaüstünde yandaki resme benzeyen bir

Zoom ikonu olmalıdır. Zoom DSL VoIP
Gateway Web-Console’u (ZOOM DSL
Yönetim Ekranı) açmak için bu ikona çift
tıklamanız gerekir. (Not: Eğer masaüstünde
ikon yoksa, Web tarayıcınızı açın,
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http://10.0.0.2 yazın ve Network Password
kutusunu açmak için Enter’a basın.)

2222 Aşağıdakileri küçük harfle yazarak giriş yapın.
(Not: Zoom DSL VoIP Gateway Web-
Console’a her girişte bu kullanıcı adı ve şifreyi
girmeniz gerekir.)

User Name: admin

Password: zoomvoip

3333 Basic Setup sayfası ekrana gelir.

Şu alanları doldurmanız gerekir: VPI, VCI ve
Encapsulation. Servis sağlayıcınız size bu ayarları vermiş
olabilir, ama nedense çoğu vermez. Eğer ayarları biliyorsanız,
kurulum biraz daha hızlı ve daha basit olur, ama bilmiyorsanız
hiç merak etmeyin. Ayarları nasıl bulacağınızı size anlatacağız.

Eğer Servis Sağlayıcınız VPI, VCI, ve
Encapsulation Ayarlarını Vermişse
(Çoğu Kullanıcı Bu Ayarları Bilmez)(Çoğu Kullanıcı Bu Ayarları Bilmez)(Çoğu Kullanıcı Bu Ayarları Bilmez)(Çoğu Kullanıcı Bu Ayarları Bilmez)
1111 Eğer bu ayarları biliyorsanız (VPI, VCI ve Encapsulation),

ilgili alanlara girin. Seçtiğiniz Encapsulation’a bağlı olarak
ekran hafifçe değişmelidir.
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PPP kullanıyorsanız, servis sağlayıcınız size bir kullanıcı adı
(genellikle e-posta adresiniz veya e-posta adresinizdeki @
işaretinden önceki karakterlerdir) ve bir şifre vermiş olmalıdır.
Bu kullanıcı adı ve şifre Basic Setup menüsüne girmek için
kullandığınız kullanıcı adı (user name) ve şifre (password)
DEĞİLDİR. Eğer kullanıcı adınızı ve/veya şifrenizi
bilmiyorsanız veya hatırlayamıyorsanız, servis sağlayıcınızı
arayın ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi öğrenin. Sonra da bu
bilgileri girin.

2222 Save Changes’e tıklayın.

3333 Eğer girdiğiniz Encapsulation ayarı PPPoE veya PPPoA
ile başlıyorsa: Write Settings to Flash and Reboot’a tıklayın
sonra da Confirm’e tıklayın. İşlem tamamlandığında, X5v’nin
LINK ışığı sürekli olarak yanmalıdır (bu işlem yaklaşık 15
saniye sürer). Eğer ışık yanmazsa, sayfa 76’teki Arıza Tespit
Bilgilerine bakın.

Eğer girdiğiniz Encapsulation ayarı 1483 Bridged veya
1483 Routed ile başlıyorsa: IP Adresinizin doğru ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol etmeniz gerekir. Sayfa 16’e bakın.

4444 Web tarayıcınızı açın (ör., Internet Explorer veya Netscape
Navigator) ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.
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5555 Eğer bağlanabiliyorsanız, kurulumunuz tamamlanmış
demektir, Internet’te gezmeye hazırsınız! Sayfa 17’daki
VoIP Servisini kurma işlemine devam edin.
Eğer bağlanamazsanız, sayfa 76’teki Arıza Tespit Ekine bakın.

Servis Sağlayıcınız VPI, VCI ve
Encapsulation Ayarlarını
Vermemişse
Servis sağlayıcınızdan bu ayarları öğrenemediyseniz, sayfa 68’dan
itibaren başlayan tablolarda ABD’deki ve diğer pek çok ülkedeki en
yaygın servis sağlayıcıların ayarları gösterilmiştir. Eğer servis
sağlayıcınızın birden fazla ayarı varsa, en sık kullanılana (1),
sonrakine (2), vb. şeklinde not düşülmüştür.
1111 Sayfa 68’daki tablolara bakın servis sağlayıcınızı listeden

bulun. Eğer ABD’de yaşıyorsanız ve servis sağlayıcınız listede
yoksa, tablonun hemen altındaki Service Sağlayıcısı Listede
Olmayanlar başlıklı talimatları uygulayın.

2222 Şimdi bulduğunuz VPI, VCI, ve Encapsulation ayarlarını
Basic Setup menüsündeki uygun alanlara girin. Seçtiğiniz
Encapsulation’a bağlı olarak ekran hafifçe değişmelidir.
PPP kullanıyorsanız, servis sağlayıcınız size bir kullanıcı adı
(genellikle e-posta adresiniz veya e-posta adresinizdeki @
işaretinden önceki karakterlerdir) ve bir şifre vermiş olmalıdır.
Bu kullanıcı adı ve şifre Basic Setup menüsüne girmek için
kullandığınız kullanıcı adı (user name) ve şifre (password)
DEĞİLDİR. Eğer kullanıcı adınızı ve/veya şifrenizi
bilmiyorsanız veya hatırlayamıyorsanız, servis sağlayıcınızı
arayın ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi öğrenin. Sonra da bu
bilgileri girin.

3333 Save Changes’a tıklayın.

4444 Eğer girdiğiniz Encapsulation ayarı PPPoE veya PPPoA
ile başlıyorsa: Write Settings to Flash and Reboot’a tıklayın
sonra da Confirm’e tıklayın. İşlem tamamlandığında, X5’in
LINK ışığı sürekli olarak yanmalıdır (bu işlem yaklaşık 15
saniye sürer). Eğer ışık yanmazsa, sayfa 76’teki Bağlantı Arıza
Tespit İpuçları bakın.
Eğer girdiğiniz Encapsulation ayarı 1483 Bridged veya
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1483 Routed ile başlıyorsa: IP Adresinizin doğru ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol etmeniz gerekir.

5555 Web tarayıcınızı açın (ör, Internet Explorer veya Netscape
Navigator) ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.

6666 Eğer bağlanabiliyorsanız, kurulumunuz tamamlanmış
demektir, Internet’te gezmeye hazırsınız! Sayfa 17’daki
VoIP Servisini kurma işlemine devam edin.
Eğer bağlanamazsanız, aşağıdaki adıma geçin.

7777 Sayfa 68’daki tablolara geri dönün ve bir sonraki sık
kullanılan ayarları girin—eğer daha önce (1) numaralı
ayarları girdiyseniz (2)’yi deneyin, (2) numarayı denediyseniz
(3)’ü girin. Save Changes’e tıklayın, Write Settings to Flash
and Reboot’tıklayın, ve sonra da Confirm’e basın. İşlem
tamamlandığında, X5v’nin LINK ışığı sürekli olarak yanmalıdır
(bu işlem yaklaşık 15 saniye sürer). Unutmayın, Encapsulation
ayarı olarak 1483 Bridged veya 1483 Routed giriyorsanız, ve
henüz kontrol etmediyseniz IP Adresinizin doğru ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol etmeniz gerekir. Aşağıdaki IP
Adresinin Ayarlanması bölümüne bakın. Eğer servis
sağlayıcınızın verdiği tüm ayarları denemenize rağmen hala
bağlanamıyorsanız, sayfa 76’teki Arıza Tespit Bilgileri’ne
bakın.

8888 Şimdi 5. Adıma geri dönün.

IP Adresinin Ayarlanması
Eğer Basic Setup menüsünde girdiğiniz Encapsulation ayarları
1483 Bridged veya 1483 Routed ile başlıyorsa, X5v DHCP
(dinamik IP adresi olarak da bilinir) veya sabit (statik) IP adresine
göre ayarlanabilir. DSL servis sağlayıcılarının çoğu DHCP kullanır.
Sabit IP adresi için genellikle ekstra ücret talep edilir ve normalde
sabit IP alabilmek için özel başvuru yapmanız gerekir.

1111 X5v’yi DHCP’ye göre ayarlamak için, Basic Setup
menüsünde, DHCP client enable kutusunu işaretleyin.
Host Name alanını boş bırakın.

X5v’yi Sabit IP Adresine göre ayarlamak için, X5’in
Advanced Settings sayfasına gidin ve WAN Settings’e
tıklayın. Static (sabit) IP address ve subnet mask alanlarına
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servis sağlayıcınızın verdiği değerleri girin. Diğer alanlarda
hiçbir değişiklik yapmayın!

2222 Save Changes’e tıklayın, sonra da Write Settings to Flash
and Reboot’a ve Confirm’e tıklayın.

3333 Kaldığınız yerden devam edin (sayfa 15’teki 4. Adım veya
sayfa 16’deki 5. Adım).

1.5  VoIP Servisinin Kurulması
X5v’nin 5565 Modelini satın aldıysanız, cihazınız VoIP servisine
ayarlanmıştır. Bu durumda, aşağıdaki Bölüm 1.6 Telefon
Görüşmesi Yapmanın İpuçları kısmına geçiniz. Başka bir X5v
modeli satın aldıysanız, sayfa 34’deki 2. Bölüme geçiniz.

1.6  Telefon Görüşmesi
Yapmanın İpuçları

X5v kullanıcıları X5v’e takılı olan telefonlarını kullanarak:

1) VoIP telefon araması yapabilir arayanlarla görüşebilirsiniz.
ADSL telefon hattınızla normal telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
VoIP kullanarak ise ikinci bir telefon hattı sahibi olmanın
avantajlarından yararlanabilirsiniz.

2) “Klasik” telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
Başka bir X5v VoIP kullanıcısı ile VoIP görüşme yapmak
için: X5v’e taktığınız telefonun ahizesini kaldırın. # tuşuna basın ve
çevir sesini bekleyin, çevir sesinden sonra da aramak istediğiniz
VoIP telefon numarasını çevirin. Bu numaranın geleneksel
telefon şebekesindeki numara ile aynı olmadığını unutmayın. Servis
sağlayıcınızın websitesinde VoIP telefon numaralarının fihristini
bulabilirsiniz.

X5v kullanmayan başka bir VoIP kullanıcısıyla telefon
görüşmesi yapmak için: Telefon görüşmesi yapmak için o kişinin
VoIP servisi kodunu çevirmelisiniz. Görüşme yapacağınız kişiye
kodu sormanız veya gerekli talimatlar için servis sağlayıcılarının
websitesine bakmanız gerekir.
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Arayan VoIP telefonlarla görüşmek için: VoIP araması
geldiğinde telefonunuzda, VoIP araması geldiğini belirten farklı bir
zil sesi duyarsınız.

VoIP kullanmayan kişilerle iletişim kurmak için: VoIP
kullanarak klasik telefon şebekesindeki her telefonu arayabilirsiniz.
Servis sağlayıcınız bunu ekstra bir özellik olarak sunabilir. Servis
sağlayıcınıza başvurunuz.
Klasik telefon görüşmesi yapmak için: Telefon ahizesini kaldırın
ve normalde nasıl yapıyorsanız aramanızı yapın. # tuşuna basıp
VoIP görüşmesi yaptığınızı belirtmediğiniz müddetçe telefon
görüşmeleriniz VoIP yokmuş gibi, normal telefon hizmetiniz
üzerinden olduğu gibi ücretlendirilecek ve faturalandırılacaktır.

Not: Elektrik kesildiğinde, X5v tüm telefon görüşmelerini klasik
görüşmeye yönlendirir.

Farklı Zil Sesi ve Çevir Sesi: X5v’nin zil sesi ve telefonunuzdaki
çevir sesi normal telefon görüşmesinden farklı çıkar. Yani,
telefonunuzun zil sesini duyunca VoIP araması geldiğini hemen
anlayabilirsiniz. Belki daha önemlisi, VoIP araması yapmak için #
tuşuna bastığınızda normal telefon aramasından farklı bir çevir sesi
duyarsınız ve böylece VoIP araması yaptığınızdan emin olabilirsiniz.

Hızlı arama: Telefonunuzu programlayarak VoIP numaralarını
hızlı arama yapabilirsiniz. Sadece VoIP numaralarını ararken #
çevirmeyi unutmayın yeter.

Tekrar arama: Herhangi normal bir numarayı tekrar arar gibi
VoIP numaralarını da telefon ahizesindeki tekrar ara özelliğini
kullanarak tekrar arayabilirsiniz.

Bekletme: VoIP görüşmesi yaparken ikinci bir telefon gelirse,
arama bekletme sesi duyarsınız. Telefonunuzdaki beklet (hook)
tuşuna basıp ikinci arayanla konuşabilir, aynı tuşa tekrar basarak ilk
görüşmenize geri dönebilirsiniz. VoIP görüşmenizi tamamladıktan
sonra, # tuşuna basmadan bekletme (hook) tuşuna basarak yeni bir
VoIP çevir sesi alabilirsiniz.
Ancak bu yöntemi kullanırsanız tekrar arama veya hızlı arama
yapamazsınız. Klasik telefon görüşmesi yapmak için de bir iki
saniye beklemeniz gerekir.

Sadece VoIP Modu: X5v’ye bağladığınız telefondan sadece VoIP
görüşmeleri yapmak istiyorsanız X5v’i VoIP-only (sadece VoIP)
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moduna getirmeniz gerekir. X5v’nin VoIP sayfasında, VoIP Only
kutusunu işaretleyin. Bu durumda, X5v’e bağladığınız telefondan
yapacağınız tüm aramalar VoIP olacaktır, dolayısıyla önce #
tuşlamanıza gerek yoktur.

1.7  X5v Kullanarak Online Oyun
Oynamak İçin

Oynayacağınız oyuna göre X5v’nin online oyun ayarları
değişir:
•  Xbox Live için, sayfa 28’ya bakın.

•  PlayStation 2, sayfa 29’ye bakın.
•  Diğer online oyunlar için, aşağıdakileri okuyun.

Ne Yapmam Lazım?
X5v’nin online oyun ayarlarını yapmanız gereken sadece iki
durum vardır.

— Eğer Internet üzerinden “peer-to-peer” veya“head-to-head”
oyunlar oynuyorsanız, oyun arkadaşınıza bir web sitesi
üzerinden bağlanmadığınız müddetçe her seferinde X5v’nin
ayarlarını yapmanız gerekir. Peer-to-peer oyunlar, iki
oyuncunun doğrudan birbiriyle yarıştığı oyunlardır. Popüler
peer-to-peer oyunlar arasında Age of Empires, Command and
Conquer, Dark Reign 2, ve Unreal Tournament sayılabilir.
Oynayacağınız oyunun peer-to-peer olduğundan emin
değilseniz oyunun kullanma kılavuzuna bakın.

— Eğer çok oyunculu (multiplayer) oyun oynamak
istiyorsanız ve oyunun ev sahipliğini (host) siz
yapacaksanız. Popüler çok oyunculu oyunlar arasında Half
Life, Diablo II, Delta Force, Hexen II, Myth, Quake II, ve
Warcraft II, III sayılabilir.

Her iki durumda da X5v’nin dahili güvenlik duvarında
(firewall) bir veya daha fazla portu aşağıda anlatıldığı biçimde
açmanız gerekir ki, güvenlik duvarı diğer oyuncuları bloke
etmesin. Bunun için iki yöntem vardır; sadece birkaç port açmanız
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yeterliyse Set up a Virtual Server ekranını kullanın, X5v’nin tüm
portlarını açmak için Set up a DMZ yöntemini kullanın.

Önemli Uyarı! Bilgisayarınızda kurulu güvenlik duvarı
yazılımı varsa:  Eğer bilgisayarınızda Windows XP firewall gibi
başka firmalara ait kurulu bir güvenlik duvarı yazılımı varsa,
virtual server veya DMZ yöntemiyle portları açmadan önce bu
yazılımı devreden (deactivate) çıkarmanız gerekebilir. Aksi
takdirde, bilgisayarınız açmaya çalıştığınız portları bloke edebilir.

Peer-to-Peer Oyunlar Oynamak ve Çok
oyunculu Oyunlara Ev sahipliği Yapmak
İçin X5x’in Ayarlanması (Sanal Sunucu)
1111 Oyun için hangi portların açılması gerektiğini belirleyin.
Çoğunlukla, peer-to-peer ve çok oyunculu oyunların kullanma
kılavuzlarında hangi portların açılması gerektiği yazar. Eğer elinizde
bu bilgi yoksa, aşağıdaki adresten öğrenebilirsiniz:
www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm
Oyunun portlarını ve ayarlarını bulunca, bu bilgilerin çıktısını
almanızı veya bir yere not ederek elinizde yazılı olarak
bulundurmanızı öneririz.
Her oyun için açılması gereken port sayısı farklıdır. Bazen tek bir
port, bazen yüzlerce veya daha fazla port gerekebilir. Her portun
teker teker ayarlanması gerektiği için oyun ne kadar port
gerektiriyorsa ayar süresi de o kadar uzar. Bazı oyunlar
“dinamik” port kullanır, başka bir ifadeyle, oyunun kullandığı
portlar sürekli olarak değişir, sabitleyemezsiniz.

Oyun için tüm portlarınızı açan bir ayar vardır; DMZ. Oyun
kitapçığında veya yukarıda verilen web sitesinde port ayarlarını
bulamazsanız, veya 20’den fazla port açmanız gerekiyorsa (izin
verilen maksimum sayıdır) yada oyun kitapçığında bu oyunun
dinamik port kullandığı söyleniyorsa, veya birden fazla portu
ayarlamakla zaman kaybetmek istemiyorsanız, 47’deki kullanma
kılavuzunda geçen DMZ ayarlarına bakın.
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UYARI:
Her ilave port açışınızda, güvenlik duvarınızın etkinliği azalır. Bu
sebeple, ne kadar az port açarsanız güvenlik açısından o kadar
iyidir.

2222 Oyun için IP Adresi Seçilmesi.
X5v’nin Ana Sayfasına ulaşmak için masaüstündeki Zoom X5v
ikonuna tıklayın (veya web tarayıcınızda normal bir web sitesi
adresi yazar gibi 10.0.02 yazın), Advanced Setup’a tıklayın, sonra
da LAN Settings’e tıklayın. Çıkan sayfada X5v’nin dinamik
(DHCP) LAN IP adreslerinin başlangıç ve bitiş değerlerini
göreceksiniz. Seçeceğiniz IP adresi bu aralığın dışında olmalıdır.
İsterseniz, bir büyük rakamı seçin. Örneğin, ekrandaki değerler
10.0.0.4 ile 10.0.0.15 arasındaysa, Host IP Adresi olarak
10.0.0.15’den bir sonraki IP adresini yani 10.0.0.16’yi seçin. X5v’nin
IP adres ayarlarını değiştirmediğiniz müddetçe ki bu pek de olası
değildir, 10.0.0.16 rakamını kullanın. Eğer 10.0.0.16 değil de başka
bir rakam kullanıyorsanız, kolaylık olması bakımından bir yere not
alın. Bundan sonraki talimatlarda 10.0.0.16 kullandığınız
varsayılmıştır.

Oyun IP Adresi: _______________________________

Windows kullanıcıları: aşağıda belirtilen adımları
uygulayın.
Macintosh kullanıcıları: 5. Adıma geçin (sayfa 24).
Linux kullanıcıları 6. Adıma geçin (sayfa 25).

3333 Windows Kullanıcıları: TCP/IP Properties Ekranını
Açın.

Windows XP için: Masaüstünden Start (Başlat) düğmesine basın,
Control Panel’e girin ve Network Connections’ı (Ağ
Bağlantılarım) açın. Local Area Connection’a (Yerel Ağ
Bağlantısı) sağ tıklayın (sol DEĞİL), Properties’i girin ve NIC
(Ethernet) kartınızın TCP/IP değerine bakın; (TCP/IP ile
başlamalı ve içerisinde 10/100, NIC, veya Ether yazmalıdır –AOL,
Dial-up, veya Adapter gibi sözcükler içermemelidir). Properties’e
tıklayarak Windows TCP/IP Properties ekranını açın.
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Windows 2000 için: Masaüstünden Start düğmesine basın,
Settings’e gelin ve Network and Dial-up Connections’a (Ağ ve
Çevirmeli Bağlantı) girin. Local Area Connection’a sağ tıklayın
(sol DEĞİL), Properties’i girin ve NIC (Ethernet) kartınızın
TCP/IP değerine bakın; (TCP/IP ile başlamalı ve içerisinde
10/100, NIC, veya Ether yazmalıdır –AOL, Dial-up, veya
Adapter gibi sözcükler içermemelidir). Properties’e tıklayarak
Windows TCP/IP Properties ekranını açın.

Windows 98 ve Me için: Masaüstünden Start düğmesine basın,
Settings’i (Ayarlar) açın oradan da Control Panel’e (Denetim
Masası) girin. Network (Ağ) ikonuna çift tıklayarak Network
yapılandırma ekranını görüntüleyin. NIC (Ethernet) kartınızın
TCP/IP değerine bakın; (TCP/IP ile başlamalı ve içerisinde
10/100, NIC, veya Ether yazmalıdır –AOL, Dial-up, veya
Adapter gibi sözcükler içermemelidir). Properties’e tıklayarak
Windows TCP/IP Properties ekranını açın.

4444 Windows Kulanıcıları: IP Ayarlarını Girin.
Windows 2000 ve XP için:
Use the following IP address (Aşağıdaki IP adresini kullan) ve
Use the following DNS server addresses (Aşağıdaki DNS
adreslerini kullan) kutularına tıklayın, noktalı boş alanlar açılacaktır.
Sonra da aşağıda verilen IP address, Subnet mask, Default
gateway, ve Preferred DNS server değerlerini girin.
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Çoğu kullanıcı yukarıdaki resimde veya aşağıdaki tabloda gösterilen
değerleri doğrudan girebilir. Ancak, eğer 2. Adımda 10.0.0.16’dan
farklı bir IP adresi seçtiyseniz, tabloda gösterilen rakam yerine
seçtiğiniz değeri girin. İşlem tamamlandığında, OK’ye tıklayın ve 7.
Adıma geçin.

IP address 10.0.0.16

Subnet mask 255.255.255.0

Default gateway
(X5v’s LAN IP address)

10.0.0.2

Preferred DNS server 10.0.0.2

Windows 98 ve Me için:
Specify an IP Address’i (Belirtilen IP adresini kullan) tıklayın ve 2.
Adımda 10.0.0.16’dan farklı bir IP adresi seçmediyseniz aşağıda
verilen IP Address ve Subnet Mask değerlerini girin. Böyle bir
durumda 10.0.0.16 yerine seçtiğiniz değeri girmeniz gerekir.

IP address 10.0.0.16

Subnet mask 255.255.255.0



24 X5v Kullanım Kılavuzu

Şimdi menünün üstündeki DNS Configuration sekmesine tıklayın.
Enable DNS’i seçin. Host yazan alana herhangi bir isim girin (ör.,
adınız, “Bilgisayarım”, beğendiğiniz bir kelime, veya herhangi bir
rakam yada harf kombinasyonu): Host: isim yazmanız şarttır.

DNS Server Search Order alanına 10.0.0.2 girin, Add’e (ekle)
tıklayın, sonra da sayfanın üst tarafındaki Gateway sekmesine girin.
Gateway ekranı açılınca, New gateway: alanına 10.0.0.2 rakamını
girin ve Add’e ve OK’ye tıklayın ve 7. Adıma geçin.

5555 Macintosh Kullanıcıları: TCP/IP Ekranını veya
Penceresini açın ve IP ayarlarını girin.

Mac OS X için:
Dock’tan, System Preferences ve sonra da Network’ü seçerek
Network penceresini görüntüleyin. (OS X 3 için, aynı zamanda
Configure düğmesine tıklamanız gerekir.)

TCP/IP sekmesinde Configure’deki Manually’yi seçin: 1.
Adımda 10.0.0.16’dan farklı bir IP adresi seçmediyseniz aşağıda
verilen IP Address, Subnet Mask, Router ve DNS Servers
değerlerini girin. Böyle bir durumda 10.0.0.16 yerine seçtiğiniz
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değeri girmeniz gerekir. İşlem tamamlandığında, Save’e veya Apply
Now’a (Uygula) tıklayın ve 7. Adıma geçin.

IP Address 10.0.0.16

Subnet Mask 255.255.255.0

Router
(X5v’s LAN IP address)

10.0.0.2

DNS Servers 10.0.0.2

Mac OS 7.6.1 – 9.2.2 için:
Apple menüsünden, Control Panels’i ve sonra da TCP/IP’yi
seçerek TCP/IP Penceresini görüntüleyin. TCP/IP sekmesinde
Configure’deki Manually’yi seçin: 1. Adımda 10.0.0.16’dan farklı
bir IP adresi seçmediyseniz aşağıda verilen IP Address, Subnet
Mask, Router address ve Name server addr değerlerini girin.
Böyle bir durumda 10.0.0.16 yerine seçtiğiniz değeri girmeniz
gerekir. İşlem tamamlandığında Pencereyi kapatın. Ekran Save’e
tıklamanızı isteyecektir. Bu durumda, 7. Adıma geçin.

IP address 10.0.0.16

Subnet mask 255.255.255.0

Router address
(X5v’s LAN IP address)

10.0.0.2

Name server addr. 10.0.0.2

6666 Red Hat Linux Kullanıcıları:

aaaa /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 yazın,
aşağıdaki satırlar çıkacaktır:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.0.0.255
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=10.0.0.16
GATEWAY=10.0.0.2
NETWORK=10.0.0.0
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bbbb Sonra da /etc/resolv.conf yazın veya oluşturun,
aşağıdaki satır çıkacaktır:
NAMESERVER=10.0.0.2
Not: Linux’in başka bir sürümünü kullanıyorsanız ve bu
bilgileri nasıl gireceğinizden emin değilseniz, yardım
dosyasına gidin veya işletim sisteminizle birlikte gelen
kitapçığa bakın.

cccc 7. Adıma geçin.

7777 Tüm Kullanıcılar: X5v’nin Advanced Setup sayfasına
dönün ve Virtual Server düğmesine tıklayın.

Eğer Zoom DSL VoIP Gateway Web-Console sayfasını
kapattıysanız, masaüstündeki Zoom X5v ikonuna tıklayın (veya
web tarayıcınıza 10.0.0.2 yazın), sonra da Advanced Setup ikonuna
tıklayın.

8888 Virtual Server ayarlarını yapın.
Bu alana oyunun kitapçığından veya
www.practicallynetworked.com web sitesinden alacağınız
bilgileri girmeniz gerekir. Ne var ki, her portu teker teker
ayarlamanız gerekir. Ve her yeni portu ayarladıktan sonra Write
Settings to Flash and Reboot’a bastığınızda bilgisayarınız yeniden
başlayacaktır.

Eğer çok fazla sayıda port ayarlamanız gerekiyorsa bu işlem uzun
sürecektir. Bu yüzden bazı kullanıcılar, tüm portları bir seferde
açan DMZ ayarını tercih eder. Eğer siz de DMZ ayarı yapmak
isterseniz, sayfa 47’teki DMZ talimatlarına bakın. Unutmayın,
DMZ ayarı kolaydır, bu ayarla her oyunu oynayabilirsiniz, ama
X5v’nin güvenlik duvarını devre dışı bırakacağı için sisteminiz
korumasız kalır.

Devam etmek istiyorsanız, aşağıda verilen bilgileri Virtual
Server Configuration ayar ekranına girin.
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Public Port Açmak istediğiniz gelen Internet veri portu.
Bu port numarasını veya numaralarını oyun
kitapçığından veya
www.practicallynetworked.com
adresinden öğrenebilirsiniz.

Private Port X5v’nin LAN tarafına açmak istediğiniz gelen
veri portu. Port numarasını veya
numaralarını oyun kitapçığından veya
www.practicallynetworked.com
adresinden öğrenebilirsiniz.

Her port ayarı için bu numara ve public
port numarası aynı olmalıdır.

Port Type Varsayılan ayar TCP’dir. Bazı oyunlar hem
TCP hem de UDP kullanır. Oyununuz her
ikisini de kullanıyorsa, her port için bir TCP
bir de UDP kullanarak bu tabloyu iki defa
doldurmanız gerekir.

Host IP Address Ev sahibi (host) bilgisayarın sabit IP adresi—
bu adres 2. Adımda seçtiğiniz ve 4.
Adımda girdiğiniz IP adresiyle aynıdır;
muhtemelen 10.0.0.16’dir.

9999 Yukarıdaki bilgileri girdikten sonra, Add This
Setting’e tıklayın.

10101010 Write Settings to Flash and Reboot’a tıklayın.
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Bilgisayarınız yeniden başlayacaktır. Eğer ilave port açmanız
gerekiyorsa, 3., 5. veya 6. Adıma geri dönün (sırasıyla, Window,
Mac, Linux ) ve işlemleri tekrarlayın.

ÖNEMLİ UYARI:
Oyuna dışarıdan katılan oyuncuların X5v’nin WAN IP adresini
bilmesi gerekir. Bu adresi bulmak için, X5v web sayfasının üst
tarafındaki System Status ikonuna tıklayın, sonra da WAN Status
bölümüne inin.

Şimdi, sayfa 31’daki 1.8 Ön Panelin Açıklaması Bölümüne geçiniz.

X5v’in Xbox® Live ile Kullanılması
Xbox Live’ı kullanmak için özel bir ayar yapmak gerekmez. Eğer
PPP encapsulation kullanıyorsanız, X5v’nin Basic Setup sayfasına
servis sağlayıcınız tarafında verilen DSL User Name (kullanıcı adı)
ve Password (şifre) bilgilerini girmeniz yeterlidir. Kurulum
tamamlandıktan sonra aşağıdaki adımları uygulayın.

1111 Xbox Dashboard’ı Güncelleyin: Xbox Live Starter Kit’inizi
alın. Xbox Live CD’sini Xbox’a takın. Güncelleme
tamamlanınca ana menüye Xbox Live girişi eklenecektir.

2222 X5v’i Xbox’a Bağlayın: Bir ethernet kablosu kullanarak bir
ucunu Xbox’ın girişine, diğer ucunu da X5v’nin
Ethernet(LAN) girişlerinden birine takın. Not: Eğere X5v’nin
kutusundan çıkan ethernet kablosunu X5v’yi bilgisayara
bağlamak için kullanmadıysanız bu kabloyu kullanabilirsiniz.
Veya bölgenizdeki elektronik mağazalarından ya da bilgisayar
mağazalarından bir tane satın almalısınız. Xbox Communicator
(iletişim) modülünü Xbox Controller cihaz ekleme girişine (üst
giriş) taktıktan sonra da kulaklığı Communicator modülüne
takın.

3333 Xbox Live hesabınızı Aktive Edin: Xbox Live CD’si
Xbox’ta kalsın. Öncelikle kurulum sürecini izah eden tanıtım
filmini izlemenizi öneririz. Menüden Xbox Live’ı seçin. Sonra,
Dashboard’dan Xbox Live’ı seçin ve ekrana çıkan komutları
uygulayın. Not: Hesabınızı aktive etmek için abone numaranızı
girmeniz gerekir-bu numara CD kabında yazılıdır. (Daha
ayrıntılı bilgi almak isterseniz, lütfen Xbox Live kitapçığına
bakın.)
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Hepsi bu kadar! Xbox Live CD’sinden bir demo oyunu yükleyip
deneyebilir veya Xbox Live-uyumlu başka bir oyun oynayabilirsiniz.
Şimdi, sayfa 31’daki 1.8 Ön Panelin Açıklaması Bölümüne geçiniz.

X5v’in PlayStation® 2 ile
Kullanılması
PlayStation 2 nizX5v nize bağlanmalıdır: Bir ethernet kablosu
kullanarak , bir ucunu PlayStation’nın Network girişine ve diğer
ucunu X5v’nin Ethernet (LAN) girişlerinden birine bağlayın. Not:
Eğere X5v’nin kutusundan çıkan ethernet kablosunu X5v’yi
bilgisayara bağlamak için kullanmadıysanız, bu kabloyu
kullanabilirsiniz. Veya bölgenizdeki elektronik mağazalarından ya da
bilgisayar mağazalarından bir tane satın almalısınız. Aşağıdaki
adımları takip edin:

1111 PlayStation 2 için PS2 ağ adaptörü ile birlikte gelen PS2
Network Adapter Start-up Disc’ini (Kurulum CD’sini) takın.

2222 PlayStation 2’nin menüsünden, ISP ayarını seçin.

3333 PlayStation 2 nizde daha önceden kalmış ağ ayarları varsa,
Local Area Network (LAN)’den önce New Network
Setting e girmeniz gerekir. Yoksa Local Area Network
(LAN) e girin.

4444 Advanced Setup a girin ve Set Manual IP yi seçin.

5555 Aşağıdaki alanları doldurun:

IP Address 10.0.0.50

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway
or Router

10.0.0.2

Aşağıdaki alanları doldurun ve Continue’yu seçin:

6666 Aşağıdaki alanları doldurun:

Primary DNS 10.0.0.2

Secondary DNS 10.0.0.2

Aşağıdaki alanları doldurun ve Continue’yu seçin:
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7777 Test Settings’i seçin. Bir bağlantı testi yapılır. Daha sonra
şöyle bir mesaj görürsünüz, “The test for connecting to your
ISP was successful! Please save your network setting.”
Eğer bağlantı başarısızsa 5.ci adım ve 6.adımlarda girilen
bilgileri tekrar gözden geçirin.
Continue yu seçin.

8888 Şimdi istediğiniz bir Network Setting Name (seçtiğiniz
herhangi bir isim) girin ve Save’e basın. Servis Sağlayıcı
ayarlarınız tamamlanmış oldu. Internet üzerinden istenen kayıt
işlemlerini takip edin.

9999 Şimdi bilgisayarınıza bağlı X5v’nin Advanced Setup sayfasına
gidin ve DMZ’yi seçin. DMZ listesinden Enable özelliğini
seçerek DMZ Host IP alanına 10.0.0.50’yi girin. Save
Changes’e basın, sonra Write Settings to Flash and
Reboot’a basın ve sonra Confirme basarak işlemi tamamlayın.

ÖNEMLİ UYARI:
Oyuna dışarıdan katılan oyuncuların X5v’nin WAN IP adresini
bilmesi gerekir. Bu adresi bulmak için, X5v web sayfasının üst
tarafındaki System Status ikonuna tıklayın, sonra da WAN Status
bölümüne inin.

Şimdi, aşağıdaki bölüme geçiniz.



1. Bölüm: Kurulum Talimatları 31

1.8  Ön Panelin Açıklaması

Işık Açıklama
PWR X5v bir elektrik kaynağına bağlandığı zaman yanar.
LINK X5v’in açılışı sırasında yanıp söner. Cihaz ADSL bağlantısını

kurduğu zaman sabit yanmaya başlar. Not: Eğer bu ışık bir iki
dakika içinde yanıp sönmeyi bırakıp sabit yanmaya
geçmezse, DSL servis sağlayıcınızı arayıp DSL bağlantısının
aktif olup olmadığını kontrol edin, veya sayfa 76’teki Arıza
Tespit Bilgilerine bakın.

DATA ADSL hattından Veri transferi yapılırken yanıp söner.

USB X5v’nin USB girişi, açık olan bir bilgisayarın USB girişine
bağlandığı zaman yanar.

LAN
1-4

X5v’nin LAN girişi, açık olan bir bilgisayarın Ethernet girişine
bağlandığı zaman yanar.

VoIP IP telefon (VoIP) görüşmesi yapılırken yanar.

Bu noktaya kadar kitapçıkta belirtilen talimatları harfiyen
uyguladıysanız, ADSL ağgeçidiniz ve VoIP Servisiniz düzgün bir
şekilde çalışacaktır. Tebrikler, artık X5v’nin keyfini sürebilirsiniz.
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1.9  Yardıma İhtiyacınız Olursa
•  Donanım kurulumu ile ilgili sorunlarınızda Teknik Destek

Servisimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Windows Kullanıcıları: İletişim bilgileri için CD’nin Teknik
Destek kısmına bakınız. Ayrıca, CD’deki Sıkça Sorulan Sorular
kısmına da bakabilirsiniz.

Macintosh ve Linux Kullanıcıları: Teknik Destek bilgilerini
ve Kullanıcı Dokümanlarını X5v’nizle birlikte gelen CD-ROM
dizininde uygun şekilde adlandırılmış klasörler içinde Adobe
PDF formatında bulabilirsiniz.

•  Zaman zaman, Zoom geliştirilmiş firmware’ler (sistem
dosyaları) yayınlayabilir. Bu dosyalara ve güncelleme
talimatlarına da www.zoom.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Güncellemeleri alabilmek için bu web sitesini düzenli olarak
ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

1.10  X5v’nin Varsayılan
Ayarlarına Dönüştürülmesi

X5v cihazınızdaki sistem ayarlarını değiştirmişseniz ve bazı
nedenlerden dolayı bu ayarları fabrika ayarlarına dönüştürmek
istiyorsanız, bunu iki şekilde yapabilirsiniz: Ya yazılım üzerinden ya
da modem üzerinden.

Web tarayıcınızı açıp X5v’ kullanıcı ara yüzüne ulaşabiliyorsanız,
yazılım üzerinden aşağıdaki şekilde ayar yapabilirsiniz:

•  Advanced Setup sayfasından, Administration menüsünün
altındaki Reset to Default’a tıklayın. Write Settings to Flash
and Reboot düğmesine tıklamanızı isteyen bir ekran çıkacaktır.
Bu tuşa tıkladığınızda cihaz fabrika ayarlarına geri döner.
Sayfanın üstündeki herhangi bir ikona tıklayarak istdediğiniz
işlemi yapabilirsiniz.
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Cihazla bağlantınız kesilmiş veya Web tarayıcı üzerinden bağlantı
kuramıyorsanız, modemin arkasından bu ayarları fabrika ayarlarına
dönüştürebilirsiniz.

•  Bir kağıt atacı kullanarak cihazın arka panelindeki RESET
düğmesine basın. Bu düğmeye basılı iken, beşe kadar sayın ve
düğmeyi bırakın. Cihazın LINK ışığı söner ve yaklaşık saniyede
bir kez yavaşça yanıp söner. Artık fabrika değerlerine
döndünüz.

1.11  Windows Kullanıcıları:
X5v’nin Çıkartılması

Bilgisayarınızda Windows işletim sistemi varsa ve X5v’ninizi
çıkartmak istiyorsanız – örneğin, bilgisayarınızı ADSL servisinin
olmadığı bir yere götürecekseniz – donanımı çıkarmadan önce
yazılımı kaldırmanız gerekir.

1111 Masaüstünden Start | Programs | Zoom VoIP Gateway |
Uninstall’e seçin.

2222 Aşağıdaki ekran çıkınca Yes’e tıklayın.

3333 İşlem tamamlandığında çıkan ekranda Finish’e tıklayın.

4444 X5v’nizi bilgisayardan sökebilirsiniz.



34 X5v Kullanım Kılavuzu

2
IP Tabanlı Ses İletimi Ayarları

X5v 5565 Modelini satın almışsanız, bu bölümü geçin. Elinizde
başka bir X5v modeli varsa, aşağıdaki bölüme devam edin.

2.1  VoIP Seçeneklerine Erişim
VoIP seçeneklerine ulaşmak için, X5v’nin ana Arayüz sayfasının
üstündeki Voice over IP (IP Tabanlı Ses İletimi) telefon ikonuna
tıklayın. (X5v’den çıktıysanız ve nasıl iletişim kurulacağını
unuttuysanız, sayfa 12’e bakın.) Bu sayfada VoIP bağlantınızın ve
bazı temel ayarların durumu gösterilmektedir. Bu sayfada daha
önceden girilmiş bir User ID (Kullanıcı Kimliği) mevcutsa,
ayarlarınız muhtemelen doğrudur. Bu durumda, sayfa 17’daki 1.6
Telefon Görüşmesi Yapmanın İpuçları Bölümüne geçebilirsiniz.
Aksi takdirde, aşağıdaki işlemlere devam edin. Bazı servis
sağlayıcıları için, VoIP ayarlarını kendi websitelerinden veya
www.zoom.com adresinin VoIP bölümünde bulabilirsiniz.

http://www.zoom.com/
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Sadece sayfanın Status bölümü görüntülenir.

Registration Status X5v’nin VoIP servis sağlayıcınıza kaydolup
kaydolmadığını , eğer kayıtlı değilse,
tamamlanan son kayıt adımını gösterir.

User ID VoIP servis sağlayıcınızın size verdiği
numara. Not: Genellikle, VoIP telefon
numaranızla aynıdır.

Auto-Configuration
Status

X5v’nize VoIP servis sağlayıcınızdan
otomatik hesap yapılandırma bilgisi gelip
gelmediğini gösterir (Varsa).

World Wide Number Standart telefondan arayan kişilerin sizi
aramak için VoIP bağlantısında
kullanabilecekleri DID (Doğrudan Dahili
Çevirme) numarası. Not: Bu servise abone
olmanız gerekir. Bütün servis sağlayıcılar
bu özelliği sunmaz.

Voice Over IP sayfasının Basic Setup bölümünde aşağıda
açıklanan bazı ayarlar görüntülenir.
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Server VoIP servisinizin TFTP sunucusunun IP
adresi. Eğer bu adres önceden
ayarlanmamışsa, servis sağlayıcınızın size
verdiği TFTP sunucusunun IP adresine
girmeniz gerekir.

Filename X5v’nin TFTP sunucusundaki config.file’ının
dosya ismi. Bu daha önceden
ayarlanmamışsa, servis sağlayıcınızın size
verdiği dosya ismini kullanın.

Encryption Eğer servis sağlayıcınız indirdiğiniz config.
file şifrelemesini destekliyorsa, bu kutuyu
işaretleyin.

Display Name Arama yaparken görünmesini istediğiniz isim
veya ID. Bu özelliğin kullanılabilmesi için
aradığınız kişinin bir Caller ID’si (VoIP
telefon no) olmalıdır. Not: Her servis
sağlayıcısı bu özelliği sunmaz.

Select Tone & Ring by
Country/Region

Ülke ve bölgelerin menüsü. Her bir ülkenin
menü girişi için, iki alternatif mevcuttur:
standart veya VoIP. VoIP seçeneği, VoIP ve
PSTN aramalarını birbirinden ayırmanızı
kolaylaştıran zil sesleri sağlar. Menüdeki
seçeneklerin hiçbiri size uymuyorsa,
ITU/Europe’ı kullanmanızı tavsiye ederiz.
Ancak, arzu ederseniz Add/Edit Country’yi
seçerek bu ayarları istediğiniz şekilde
değiştirebilirsiniz.

Download
Configuration Now

Servis sağlayıcınızdan güncellenmiş hesap
yapılandırma dosyasını indirmeyi başlatmak
için tıklayın. X5v’yi her yeniden
başlattığınızda, güncellenmiş yapılandırma
dosyası otomatik olarak inecektir. Bu düğme,
modemi yeniden başlatmak istemeyen,
ancak yapılandırma dosyası
güncellemelerini kontrol etmek isteyen
kullanıcılara yöneliktir.

VoIP only Otomatik olarak devre dışıdır. X5v’ye
bağladığınız telefonu kullanarak yaptığınız
tüm görüşmelerin VoIP aramalar olmasını
istiyorsanız, işaretleyin. Arama yapmadan
önce #’ı tuşlamayın.
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2.2  VoIP Ayarlarının
Değiştirilmesi

Voice Over IP sayfasının altındaki Advanced VoIP Setup
düğmesine tıklayın. Bu sayfadan, X5v’nin VoIP ayarlarını servis
sağlayıcınızın verdiği değerlere uygun olacak şekilde
değiştirebilirsiniz.

Enable or Disable VoIP Varsayılan ayar Enable’dır (Devrede).
X5v’nin VoIP özelliğini devre dışı bırakmak
için Disable’a (Devre Dışı) tıklayın.

Enable or Disable SIP
Registration

Varsayılan ayar Enable’dır. Herhangi bir
VoIP servisine kaydolmadan aramaları
doğrudan başka bir VoIP cihazına
yönlendirmek için Disable’a tıklayın. Teknik
Referans Kitapçığında SIP kayıt bilgileri
mevcuttur; www.zoom.com sitesindeki
Teknik destek kısmına bakın.

http://www.zoom.com/


38 X5v Kullanım Kılavuzu

Auto Account
Configure

Varsayılan ayar Enable’dır. Bu sayfaya
girdiğiniz bilgilerin otomatik olarak üstüne
yazılmasını önlemek için kutudaki işareti
kaldırın. Not: Hesabınızı kendiniz
yapılandırmak istiyorsanız, bu sayfadaki
alanları doldurmak için servis sağlayıcınıza
özgü bilgileri almanız gerekecektir.

User ID VoIP servis sağlayıcınız tarafından size
verilen ID.

Authorization ID Hesabınızı aktif hale getirmek için VoIP
servis sağlayıcınız tarafından verilen ID (her
servis sağlayıcısı bu özelliği sunmaz).

Password VoIP servis sağlayıcınız tarafından size
verilen şifre.

Display Name Arama yaparken görünmesini istediğiniz isim
veya ID. Bu özelliğin kullanılabilmesi için
aradığınız kişinin bir Caller ID’si (VoIP
telefon no) olmalıdır. Not: Her servis
sağlayıcısı bu özelliği sunmaz.

SIP Registrar Address VoIP servis sağlayıcınızın SIP kaydına ait IP
adresi. Bunu, sayısal IP adresi olarak veya
URL olarak girebilirsiniz.

SIP Registrar Port VoIP servis sağlayıcınızın SIP kaydına ait IP
portu. Varsayılan ayar 5060’dır.

SIP Proxy Address VoIP servis sağlayıcınızın SIP Proxy
sunucusuna ait IP adresi. Bunu, sayısal IP
adresi olarak veya URL olarak girebilirsiniz.

SIP Proxy Port VoIP servis sağlayıcınızın SIP Proxy
sunucusuna ait IP portu. Varsayılan ayar
5060’dır.

Outbound Proxy
Address

VoIP servis sağlayıcınızın gelen Proxy
sunucusuna ait IP adresi. Bunu, sayısal IP
adresi olarak veya URL olarak girebilirsiniz.

Outbound Proxy Port VoIP servis sağlayıcınızın giden Proxy
sunucusuna ait IP portu. Varsayılan ayar
5060’dır.

SIP Registration
Interval

VoIP servisine yapılan kayıt talepleri
arasında geçen süre (saniye cinsinden).
Varsayılan ayar 30’dur.
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Authentication
Method

VoIP servis sağlayıcınızın kullandığı
güvenlik kimlik doğrulama yöntemi.
Varsayılan ayar MD5 (Message Digest 5),
RSA-onaylı kriptografik algoritmadır.

Local SIP Port Servis sağlayıcısının donanımının kullandığı
SIP portuna karşılık X5v’nin kullandığı port.
Varsayılan ayar 5060’tır.

RTP Media Port X5v’nin RTP’de kullandığı temel IP portu
(Gerçek-Zamanlı İletim Protokolü, ses ve
görüntü gibi verileri gerçek zamanlı olarak
ileten İnternet protokolü). Varsayılan ayar
5000’dir.

Codec Preferences Codec’leri (COde/DECode) 1’den 3’e kadar
öncelikli hale getirebilirsiniz. İlk öncelikli ayar
G.711u’dur (Kuzey Amerika en iyi ses
kalitesi). Diğer seçenekler G711a (Kuzey
Amerika dışında) ve G729

2.3  Arama Yönlendirme ve
Arama Bekletme

Supplementary Services (Ek Servisler) sayfasında, X5v’nin arama
yönlendirme ve arama bekletme gibi VoIP arama yönetim
özellikleri görüntülenir. Voice Over IP sayfasının altındaki
düğmeye tıklayın.
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Not: X5v’nin arama yönetim özellikleri otomatik olarak devrededir,
ancak bu özellikleri aktive etmek için, telefonunuzun tuş takımını
kullanarak X5v’nin VoIP arama yönlendirme komutlarını girmeniz
gerekir. Tablonun hemen altındaki kısımda bunu nasıl
yapabileceğiniz açıklanmıştır.

Arama Yönetim Özelliklerinin
Etkinleştirilmesi

Forward Calls To Gelen VoIP aramalarını yönlendirmek
istediğiniz yerin telefon numarasını girin.
Ayrıca, bu tablonun altında açıklandığı gibi
telefonunuzun tuş takımını kullanarak
yönlendirme yapılacak numarayı
girebilirsiniz.

Forward All Calls Tüm VoIP aramalarının belli bir numaraya
yönlendirilmesini sağlar.

Forward When Busy X5v telefonu meşgul iken, VoIP
aramalarının belli bir numaraya
yönlendirilmesini sağlar.

Forward When No
Answer

Cevap gelmediği zaman VoIP aramalarının
belli bir numaraya yönlendirilmesini sağlar.

Disable Call Forwarding Tüm arama yönlendirme seçeneklerini
devre dışyı bırakmak için tıklayın.
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Enable Call Waiting Varsayılan ayar Enabled ‘dır.
Siz telefonda konuşurken ikinci bir telefon
gelirse, arama bekletiliyor sesi duyarsınız.
Telefonunuzun beklet (hook) düğmesine
basarak ikinci kişiyle görüşebilirsiniz. Bu
durumda konuştuğunuz birinci kişi
beklemede kalacaktır. İlk görüşmeye
dönmek için bu düğmeye tekrar basın.

Disable Call Waiting X5v’nin arama bekletme özelliğini devre
dışı bırakmak için tıklayın. Servis
sağlayıcınıza bağlı olarak arayanlar bir
meşgul sinyali duyarlar veya sesli posta
mesajı bırakabilirler.

Enable Call Return Varsayılan ayar Enabled ‘dır. X5v’nin sizi
aramaya çalışan en son numarayı
çevirmesini istiyorsanız, #’ı tuşlayıp
bölgenizin alan kodunu çevirin. Alan
kodunu bilmiyorsanız veya alan kodu
kullanılamıyorsa, #’ı ve ardından * 6 9
tuşlayın.

Disable Call Return X5v’nin geri arama özelliğini devreden
çıkarmak için tıklayın.

Arama Yönetim Özelliklerinin
Aktive Edilmesi
Not: Arama yönlendirme özelliği sadece VoIP üzerinden gelen
aramalarda kullanılabilir. X5v, PSTN’den gelen aramaları
yönlendiremez. Ancak, VoIP-PSTN bağlantılı bir servisiniz varsa,
X5v’den PSTN’ye VoIP aramalarını yönlendirebilirsiniz.

Arama yönlendirme işlemini kontrol etmek için basit bir komut
sırası vardır. Bununla ilgili olarak aşağıda örnek bir tablo verilmiştir.
Telefonunuzun tuş takımından

# <Forward code> <Forward Number> #’i girin.

X5v, söz konusu numaraya yönlendirme yapmaya çalışır.

Eğer 15 saniye içinde cevap gelirse, yönlendirme özelliği aktive
olur. Cevap gelmezse, aşağıdaki komutu tekrar girmeniz gerekir:

# <Forward code> <Forward Number> #
Ardından, seçtiğiniz yönlendirme özelliği aktive olur.
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Arama yönlendirme özelliği aktif iken kesintili bir çevir sesi
duyarsınız.

Etkinleştirme Kodları Örnek Tablosu

Fonksiyon ABD UK

Forward All * 7 2 * 2 1 *

Forward Busy * 7 4 * 6 7 *

Forward No Ans * 7 5 * 6 1 *

Forward Deactivate * 7 3 # 2 1 *

Arama Yönlendirme özelliğini devreden çıkarmak için, aşağıdaki
komutu girin

# < Forward Deactivate > #
Not: Arama yönlendirme özelliğinin devreden çıkardığınızda,
sadece o an etkin olan yönlendirme fonksiyonu devreden çıkar.
X5v’nin arama yönlendirme özelliği devreden çıkmaz. Bu işlemin,
X5v’nin Supplementary Services sayfasından veya servis
sağlayıcınız tarafından yapılması gerekir.

Şimdi, sayfa 17’daki 1.6 Telefon Görüşmesi Yapmanın İpuçları
Bölümüne geçiniz.
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3
Gelişmiş Ayar Seçenekleri

Temel ayar seçeneklerinin yanı sıra, X5v cihazında gelişmiş
ayar seçenekleri mevcuttur. X5v, temel kurulum ayarları birçok
kullanıcının ihtiyacına cevap vermektedir. Bu bölümde aşağıda
belirtilen özel uygulamalarla ilgili bilgiler verilmiştir.
•  Servis sağlayıcınız 1483 encapsulation kullanıyorsa. Bu

durumda, X5v’nizi sabit bir IP adresi kullanacak şekilde
ayarlamanız gerekebilir.

•  LAN’ınız varsa ve NAT ayarlarınızı değiştirmek istiyorsanız.
•  İnternette oyun oynamak için DMZ’yi [askeri olmayan

bölge] kurmanız gerekiyorsa.

3.1  Gelişmiş Seçeneklerin
Kullanılması

X5v’nin gelişmiş yapılandırma ayarlarına Advanced Setup
(Gelişmiş Ayarlar) sayfasından ulaşabilirsiniz. X5v web sayfasının
üstündeki ikona tıklayın. (X5v’den çıktıysanız ve nasıl iletişim
kurulacağını unuttuysanız, sayfa 12’e bakın.)
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3.2  X5v’nin Sabit IP Adresi
Kullanacak Şekilde Ayarlanması

DSL servis sağlayıcılarının birçoğu, aynı zamanda sabit IP adres çok
dinamik IP adresleme olarak bilinen DHCP kullanır. Eğer servis
sağlayıcınız 1483 Bridged veya Routed IP encapsulation
kullanıyorsa, sabit IP adres kullanabilirsiniz. Normalde, sabit IP
adresi almak için başvuruda bulunmanız (ekstra ücret ödemeniz)
gerekir. X5v’nizi sabit IP adresi kullanacak şekilde ayarlamak için,
WAN Settings (WAN Ayarları) sayfasına gidin ve aşağıdaki alanları
doldurun.

Encapsulation Servis sağlayacınızın size verdiği encapsulation
modunu girin. Unutmayın, bu modun 1483
Bridged IP veya 1483 Routed IP ile başlaması
gerekir; yoksa sabit bir IP adresi
kullanamazsınız.

VPI Servis sağlayıcınız tarafından size verilmiştir.
VPI ayarınızı kaybettiyseniz veya
hatırlamıyorsanız, sayfa 68’ın başındaki
tablolara bakabilirsiniz.

VCI Servis sağlayıcınız tarafından size verilmiştir.
VCI ayarınızı kaybettiyseniz veya
hatırlamıyorsanız, sayfa 68’ın başındaki
tablolara bakabilirsiniz.

DHCP client enable Bu kutudaki işareti kaldırın. DHCP istemcisi
devre dışı bırakılmalıdır.
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Static IP Address Servis sağlayıcınızın verdiği sabit IP adresini
girin.

Subnet Mask Servis sağlayıcınız tarafından size verilen sabit
IP adresinin altağ maskesini girin.

Default Gateway Servis sağlayıcınız tarafından size verilen
varsayılan Ağgeçidi IP adresini girin.

İşlemler tamamlanınca, Save Changes’e ve sonra da Write
Settings to Flash and Reboot’a tıklayın.

Ardından, Advanced Settings sayfasına gidin ve DNS’ye tıklayın.
User Configuration kutusunu işaretleyin, servis sağlayıcınızın
verdiği DNS Server IP adresini girin ve Add’e tıklayın. Diğer
alanlarda hiçbir değişiklik yapmayın ! Save Changes’e ve sonra
da Write Settings to Flash and Reboot’a tıklayın.

3.3  X5v NAT Ayarının
Değiştirilmesi

The X5v’nin NAT (Network Address Translation) özelliği, yetkisiz
erişimlere karşı mükemmel koruma sağlar. NAP, İnternetteki diğer
bilgisayarların Xv5’e bağladığınız bilgisayarların IP adreslerini
görmesini engeller.

NAT kullanan normal bir bilgisayar ayarında, servis sağlayıcınız
ağınıza tek bir public (genel) IP adresi verir. X5v’nin DHCP
Sunucu Özelliği (Server Feature) sayesinde, özel IP adresleri
ağınızdaki bilgisayarlara otomatik olarak atanır. Ağınızdaki
bilgisayarlarınızın İnternete gönderdiği veriler için, NAT özel IP
adreslerinizi servis sağlayıcınızın verdiği public adreslerle değiştirir.
Böylece, gönderilen veri paketleri İnternetteki diğer bilgisayarlara,
X5v’ye bağlanmış bilgisayar ya da bilgisayarlardan değil de
X5v’nizin tek WAN bağlantısından çıkıyormuş gibi görünür.

NAPT, veri gönderirken bilgisayarınızın kaynak portunu gizleyerek
NAT’ı bir adım daha öteye götürmektedir. Böylece, dışarıdaki diğer
kullanıcılar, veri paketi gönderen bilgisayarın IP adresini veya port
numarasını saptayamazlar.

X5v’nin varsayılan ayarı dynamic NAPT’tır.—her şey otomatiktir.
Dinamik NAPT ile, ağınızdaki herhangi bir bilgisayar public IP
adresini (yani, ağgeçidinin WAN IP adresini) kullanabilir.



46 X5v Kullanım Kılavuzu

LAN’nınızdaki her bilgisayarınız için ayrı bir public IP adresi
almanız gerekmiyorsa, X5v’nin NAT ayarını değiştirmemelisiniz.
NAT ayarını değiştirmek için, Advanced Setup sayfasındaki NAT
düğmesine tıklayın.

NAT Varsayılan ayar dynamic NAPT’tır. NAPT, NAT ve
Disable şeklinde üç seçenek mevcuttur. Yukarıdaki
açıklamalara bakınız.

Session Name Dynamic NAPT için geçerli değildir. Farklı NAT
oturumlarını, farklı PPP oturumlarını ve farklı
PVC’leri birbirinden ayırmak için kullanıcı tarafından
tanımlanan isimdir.

User’s IP Tanımlanmış bir oturum için eklemek istediğiniz
istemci bilgisayarın IP adresi.

Action Add veya Delete seçenekleri vardır.

Dahili NAT güvenlik korumasının yanı sıra, X5v’de gelişmiş bir
güvenlik duvarı koruması mevcuttur; sayfa 54’ye bakınız.
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3.4  DMZ Ayarları
Online oyun oynuyorsanız veya belli bir portun veya portların
açılmasını gerektiren bir uygulama kullanıyorsanız, Sanal Sunucu
(Virtual Server) ayarları ile ilgili bilgiler için sayfa 20’ya bakın. Bir
Sanal Sunucuda en fazla 20 tane açık port bulunabilir.

20’den fazla port açmanız gerekiyorsa veya hangi portu açacağınızı
bilmiyorsanız (Bazı oyunlar veya NetMeeting gibi uygulamalar
“dinamik” portları kullanır, bunun anlamı şudur: oyunun kullandığı
portlar sürekli değişir, bu yüzden portları sabitleyemezsiniz), DMZ
(Askeri Olmayan Bölge) ayarlarını yapmanız gerekir.

DMZ’yi kurmak için, aşağıdaki tabloda belirtilen dört ayarı da
yapmanız gerekir. Bilgisayarınız ister Windows isterse Macintosh
veya Linux olsun, DMZ yöntemi ile bilgisayarda bu ayarları
yapabilirsiniz.

Önemli Uyarı! Bilgisayarınızda kurulu güvenlik duvarı
yazılımı varsa:  Eğer bilgisayarınızda Windows XP firewall gibi
başka firmalara ait kurulu bir güvenlik duvarı yazılımı varsa,
virtual server veya DMZ yöntemiyle portları açmadan önce bu
yazılımı devreden (deactivate) çıkarmanız gerekebilir. Aksi
takdirde, bilgisayarınız açmaya çalıştığınız portları bloke edebilir.

IP address 10.0.0.16 (see
Step 1 below)

Subnet mask 255.255.255.0

Default gateway or router
(X5v’s LAN IP address)

10.0.0.2

Preferred DNS server
or Name server

10.0.0.2

1111 IP Adresi Seçilmesi.

X5v’nin Ana Sayfasına ulaşmak için masaüstündeki Zoom X5v
ikonuna tıklayın (veya web tarayıcınızda normal bir web sitesi
adresi yazar gibi 10.0.02 yazın), Advanced Setup’a tıklayın, sonra
da LAN Settings’e tıklayın. Çıkan sayfada X5v’nin dinamik
(DHCP) LAN IP adreslerinin başlangıç ve bitiş değerlerini
göreceksiniz. Seçeceğiniz IP adresi bu aralığın dışında olmalıdır.
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İsterseniz, bir büyük rakamı seçin. Örneğin, ekrandaki değerler
10.0.0.4 ile 10.0.0.15 arasındaysa, Host IP Adresi olarak
10.0.0.15’den bir sonraki IP adresini yani 10.0.0.16’yi seçin. X5v’nin
IP adres ayarlarını değiştirmediğiniz müddetçe ki bu pek de olası
değildir, 10.0.0.16 rakamını kullanın. Eğer 10.0.0.16 değil de başka
bir rakam kullanıyorsanız, kolaylık olması bakımından bir yere not
alın. Bundan sonraki talimatlarda 10.0.0.16 kullandığınız
varsayılmıştır.
DMZ IP Adresi: _______________________________

Windows kullanıcıları: aşağıda belirtilen adımları
uygulayın.
Macintosh kullanıcıları: 4. Adıma geçin (sayfa 50).
Linux kullanıcıları 5. Adıma geçin (sayfa 52).

2222 Windows Kullanıcıları: TCP/IP Properties Ekranını
Açın.

Windows XP için: Masaüstünden Start düğmesine basın, Control
Panel’e girin ve Network Connections’ı (Ağ Bağlantılatım) açın.
Local Area Connection’a sağ tıklayın (sol DEĞİL), Properties’i
girin ve NIC (Ethernet) kartınızın TCP/IP değerine bakın;
(TCP/IP ile başlamalı ve içerisinde 10/100, NIC, veya Ether
yazmalıdır –AOL, Dial-up, veya Adapter gibi sözcükler
içermemelidir). Properties’e tıklayarak Windows TCP/IP
Properties ekranını açın.

Windows 2000 için: Masaüstünden Start düğmesine basın,
Settings’e gelin ve Network and Dial-up Connections’a (Ağ ve
Çevirmeli Bağlantı) girin. Local Area Connection’a sağ tıklayın
(sol DEĞİL), Properties’i girin ve NIC (Ethernet) kartınızın
TCP/IP değerine bakın; (TCP/IP ile başlamalı ve içerisinde
10/100, NIC, veya Ether yazmalıdır –AOL, Dial-up, veya
Adapter gibi sözcükler içermemelidir). Properties’e tıklayarak
Windows TCP/IP Properties ekranını açın.

Windows 98 ve Me için: Masaüstünden Start düğmesine basın,
Settings’i açın oradan da Control Panel’e girin. Network (Ağ)
ikonuna çift tıklayarak Network yapılandırma ekranını
görüntüleyin. NIC (Ethernet) kartınızın TCP/IP değerine bakın;
(TCP/IP ile başlamalı ve içerisinde 10/100, NIC, veya Ether
yazmalıdır –AOL, Dial-up, veya Adapter gibi sözcükler
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içermemelidir). Properties’e tıklayarak Windows TCP/IP
Properties ekranını açın.

3333 Windows Kulanıcıları: IP Ayarlarını Girin.
Windows 2000 ve XP için: 
Use the following IP address ve Use the following DNS server
addresses kutularına tıklayın, noktalı boş alanlar açılacaktır. Sonra
da aşağıda verilen IP address, Subnet mask, Default gateway, ve
Preferred DNS server değerlerini girin.

Çoğu kullanıcı yukarıdaki resimde veya aşağıdaki tabloda gösterilen
değerleri doğrudan girebilir. Ancak, eğer 2. Adımda 10.0.0.16’dan
farklı bir IP adresi seçtiyseniz, tabloda gösterilen rakam yerine
seçtiğiniz değeri girin. İşlem tamamlandığında, OK’ye tıklayın ve 6.
Adıma geçin.

IP address 10.0.0.16

Subnet mask 255.255.255.0

Default gateway (X5v’s LAN IP address) 10.0.0.2

Preferred DNS server 10.0.0.2
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Windows 98 ve Me için:
Specify an IP Address’i (Belirtilen IP adresini kullan) tıklayın ve 1.
Adımda 10.0.0.16’dan farklı bir IP adresi seçmediyseniz aşağıda
verilen IP Address ve Subnet Mask değerlerini girin. Böyle bir
durumda 10.0.0.16 yerine seçtiğiniz değeri girmeniz gerekir.

IP address 10.0.0.16

Subnet mask 255.255.255.0

Şimdi menünün üstündeki DNS Configuration sekmesine tıklayın.
Enable DNS’i seçin. Host yazan alana herhangi bir isim girin (ör.,
adınız, “Bilgisayarım”, beğendiğiniz bir kelime, veya herhangi bir
rakam yada harf kombinasyonu): Host isim yazmanız şarttır.

DNS Server Search Order alanına 10.0.0.2 girin, Add’e (ekle)
tıklayın, sonra da sayfanın üst tarafındaki Gateway sekmesine girin.
Gateway ekranı açılınca, New gateway: alanına 10.0.0.2 rakamını
girin ve Add’e ve OK’ye tıklayın ve 6. Adıma geçin.

4444 Macintosh Kullanıcıları: TCP/IP Ekranını veya
Penceresini açın ve IP ayarlarını girin.

Mac OS X için:
Dock’tan, System Preferences ve sonra da Network’ü seçerek
Network penceresini görüntüleyin. (OS X 3 için, aynı zamanda
Configure düğmesine tıklamanız gerekir.)
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TCP/IP sekmesinde Configure’deki Manually’yi seçin: 1.
Adımda 10.0.0.16’dan farklı bir IP adresi seçmediyseniz aşağıda
verilen IP Address, Subnet Mask, Router ve DNS Servers
değerlerini girin. Böyle bir durumda 10.0.0.16 yerine seçtiğiniz
değeri girmeniz gerekir.  İşlem tamamlandığında, Save’e veya
Apply Now’a (Uygula) tıklayın ve 6. Adıma geçin.

IP Address 10.0.0.16

Subnet Mask 255.255.255.0

Router
(X5v’s LAN IP address)

10.0.0.2

DNS Servers 10.0.0.2

Mac OS 7.6.1 – 9.2.2 için:
Apple menüsünden, Control Panels’i ve sonra da TCP/IP’yi
seçerek TCP/IP Penceresini görüntüleyin. TCP/IP sekmesinde
Configure’deki Manually’yi seçin: 1. Adımda 10.0.0.16’dan farklı
bir IP adresi seçmediyseniz aşağıda verilen IP Address, Subnet
Mask, Router address ve Name server addr değerlerini girin.
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Böyle bir durumda 10.0.0.16 yerine seçtiğiniz değeri girmeniz
gerekir. İşlem tamamlandığında Pencereyi kapatın. Ekran Save’e
tıklamanızı isteyecektir. Bu durumda, 6. Adıma geçin.

IP address 10.0.0.16

Subnet mask 255.255.255.0

Router address
(X5v’s LAN IP address)

10.0.0.2

Name server addr. 10.0.0.2

5555 Red Hat Linux Kullanıcıları:

aaaa /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 yazın,
aşağıdaki satırlar çıkacaktır:

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.0.0.255
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=10.0.0.16
GATEWAY=10.0.0.2
NETWORK=10.0.0.0

bbbb Sonra da /etc/resolv.conf yazın veya oluşturun,
aşağıdaki satır çıkacaktır:
NAMESERVER=10.0.0.2
Not: Linux’in başka bir sürümünü kullanıyorsanız ve bu
bilgileri nasıl gireceğinizden emin değilseniz, yardım
dosyasına gidin veya işletim sisteminizle birlikte gelen
kitapçığa bakın.

cccc 6. Adıma geçin.
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6666 Tüm Kullanıcılar: X5v’nin Advanced Setup sayfasına
dönün ve DMZ düğmesine tıklayın.
Eğer Zoom DSL VoIP Gateway Web-Console sayfasını
kapattıysanız, masaüstündeki Zoom X5v ikonuna tıklayın (veya
web tarayıcınıza 10.0.0.2 yazın), sonra da Advanced Setup
ikonuna tıklayın.

7777 DMZ ayarlarını yapın.

DMZ listesinden Enable’ı (Etkinleştir) seçin ve DMZ Host IP
alanına 10.0.0.16 rakamını girin. Save Changes’e sonra da Write
Settings to Flash and Reboot’a tıklayın. İşlem tamamlanmıştır !

ÖNEMLİ UYARI:
Dışarıdan katılan kullanıcıların X5v’nin WAN IP adresini bilmesi
gerekir. Bu adresi bulmak için, X5v web sayfasının üst tarafındaki
System Status ikonuna tıklayın, sonra da WAN Status bölümüne
inin.
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4
X5v’in Gelişmiş Güvenlik

Duvarının Kullanılması

NAT’ın sağladığı güvenlik donanımına ek olarak X5v,
gelişmiş bir güvenlik duvarı ( firewall) özelliği sunar. Bu
bölümde, güvenlik duvarı özelliği ve bu özelliğin kullanıcıya
sunduğu güvenlik tipleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Siz
de çoğu kullanıcı gibi güvenlik duvarı ayarlarınızı
değiştirmeye gerek duymayabilirsiniz. Ancak, yönetici
iseniz veya uzman bir ağ kullanıcısıysanız ve bazı güvelik
tehditlerine karşı ağınızı korumak istiyorsanız, güvenlik
duvarı ayarlarını yapmak için bu bölümde verilen bilgilere
göz atmalısınız.

Güvenlik duvarını, surlarla çevrili antik bir şehrin kapısını bekleyen
bir bekçi olarak düşünelim ve bu bekçinin şehre giriş çıkışları
kaydettiği uzun bir listesi olduğunu farz edelim. Ayrıca, burada
dışarıdan gelen ziyaretçilerin davetiyelerini göstermeden içeri
alınmadıkları; çocukların şehri terk etmesine izin verilmediği; hatta
un arabalarının sadece fırınlara teslimat yapması koşuluyla şehre
girmesine izin verildiği ve giriş parolasını bilmeyen herhangi bir
habercinin kale hendeğine atılarak hiç birinin şehre girişine izin
verilmediği kurallar olduğunu düşünelim.

Siz de yukarıdaki kurallar gibi kendi güvenlik duvarı politikalarınızı
oluşturabilirsiniz. Böylece güvenlik duvarı söz konusu kurallar
dahilinde bir bekçi gibi hareket etmeye başlayacaktır. Yukarıdaki
örnekte mal ve insanların giriş çıkışları nasıl denetleniyorsa siz de
belirli IP paket tiplerinin giriş çıkışlarını denetleyebilirsiniz. Yani
istenmeyen paketlerin ağınıza girişini engellemek sizin elinizdedir
(güvenlik duvarın yaptığı asıl iş de budur).
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Güvenlik duvarı, varsayılan olarak, yalnızca ihtiyacınız olduğunu
düşündüğü paketlerin girişine izin verecektir. Örneğin, bir web
sayfası isteği ilerisine karşılık olarak ya da yaptığınız VoIP
aramasının bir parçası olarak. Bunun yanı sıra Online oyun
hizmetini kolaylaştırmaya veya ağınız dışındaki kişilerin kurmuş
olduğunuz sunucuya erişebilmelerini sağlamaya yönelik bazı özel
paketleri kabul etmek isteyebilir; aksine bazı kullanıcıların da
İnternet erişimlerini kesmek isteyebilirsiniz.

X5v güvenlik duvarı ayarları için Advanced Setup (Gelişmiş
Ayarlar) sayfasında Firewall (Güvenlik Duvarı) düğmesine tıklayın.
(X5v’den çıktıysanız ve nasıl iletişim kurulacağını unuttuysanız
sayfa 12’e bakın.)

Ana Güvenlik Duvarı sayfası görüntülenir.

Not: Gelişmiş güvenlik duvarını devre dışı bırakmak için sayfanın
alt kısmında yer alan seçeneği kullanın.
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4.1  Ana Güvenlik Duvarı
Özellkikleri

X5v’in (DoS) Servis Reddi güvenlik özellikleri, sayfanın üst
kısımındaki Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler) sekmesinde
gruplanmıştır. DoS özellikleri, X5v’nin bilgisayarınızı olası büyük
çapta bir saldırıya karşı koruduğunu gösterir. Bu türden saldırılar
bilgisayarı veya sunucuyu ele geçirip kapanmasına neden olabilir.
X5v’nin DoS özellikleri aşağıdaki gibidir:

•  Protection Policy (Güvenlik Politikası)

•  Hacker Log (Hacker Kaydı)

•  Service Filtering (Servis Filtreleme)

Güvenlik Politikası
Basit ve gelişmiş güvenlik seçeneklerini görmek için Protection
Policy (Güvenlik Politikası) linkine tıklayın. Güvenlik politikaları,
ağ güvenliğini bozarak tahrif etmeye yönelik geliştirilen yaygın
yöntemlere karşı ağı savunur. Aşağıda sıralanan tüm savunma
mekanizmaları varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.
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IP Spoof
checking

Kurallar gereği “güvenilir” olarak adlandırılan IP
adreslerini inceler.

Ping of Death
checking

Bilgisayarın asılı kalmasına veya çökmesine neden
olabilecek büyük ping paket parçalarının (toplamda
65,536 bitten fazla olan) bilgisayarınıza girmesini
önler.

Land Attack
checking

Kaynak ve hedef portları ile IP adreslerini taklit
ederek sayısız döngüye ve sistem çöküşlerine
neden olabilecek saldırganlara karşı bilgisayarınızı
korur.

Reassembly
checking

Datagramların yeniden doğru bir biçimde bir araya
getirilmesini sağlar--- saldırganlardan gelen ve
sistem durum sorunlarına yol açabilecek benzer ve
geçersiz datagram parçalarının akışını önler.

SYN
(synchronize)
Flooding
checking

Saldırganların, sistemi sunucu kaynaklarını
tüketerek işletim sistemi çöküşlerine neden
olabilecek tamamlanmamış eşleme bağlantısı talebi
meşgul etmelerini önler.

ICMP
Redirection
checking

Yön bilgilerini ICMP mesajlarının değiştirilmemesini
ya da taklit edilmemesini ve saldırganın seçtiği
hedefe yeniden yönlendirilmemesini sağlayacak
şekilde gizler.

Source
Routing
checking

Veri paketlerinin sabit bir kaynak rotası takip
etmelerini sağlayarak saldırganların yasal olmayan
bir şekilde ağ verileri elde etmelerini önler.
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Winnuke
checking

Yalnızca Windows 95, NT, ve 3.11 sistemleri ile
uyumludur. Bağlantı kesilmesi ve sistem çökmesine
neden olabilecek OOB (bant harici) verilerinin
herhangi bir IP adresine ulaşmasını önler.

Hacker Kaydı
Güvenlik duvarının, algılanan bir güvenlik tehdidi gerekçesiyle
herhangi bir paketin iletilmesine izin vermediği durumlarda Hacker
Log takibe geçer. Burada hangi tür mesajların kaydedilip
gösterileceğini belirleme imkanınız vardır. Not: Bu, yukarıda
tanımlanan Protection Policy (Güvenlik Politikaları) ile doğrudan
ilişkilidir.

Alert Log SYN Flooding, Ping of Death, IP Spoofing,
Win Nuke saldırı türlerinden herhangi birini
politika ihlalleri sistem kaydında yer alan
kayıt girişlerine eklemek üzere tıklayın.
(Kaydı görmek için Advanced Setup
sayfasına gidin ve System Log’a tıklayın.)

Log Database Properties
Log Frequency

X5v herhangi bir sistem kaydı girişi
yapmadan önce belirli hacker olayı
tiplerinin hangi sıklıkta meydana
gelebileceğini seçebilirsiniz. Varsayılan
her 100 kayıt ya da olayda birdir. Mevcut
dizi ise 1-65535 kayıt/olay şeklindedir.

General Log General Attacks (Genel Saldırılar), Deny
Policies (Red Poltikaları), veya Allow
Policies’lerden (Kabul Politikaları) birini
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politika ihlalleri system kaydında yer alan
kayıt girişlerine eklemek üzere tıklayın.
(Kaydı görmek için Advanced Setup
sayfasına gidin ve System Log’a tıklayın.)
General Attacks (Genel Saldırılar),
meydana gelme olasılığı en yüksek saldırı
türüdür – Land Attack, Reassembly
Attack, ICMP Redirection, and Source
Routing. Deny Policy (Red Politikaları) ve
Allow Policy (Kabul Politikaları), gelen ve
giden güvenlik duvarı politikalarına
bağlıdır (bkz. 63).

Seçiminizi yaptıktan sonra Save Changes ve Write Settings to
Flash and Reboot’a tıklayın.

Servis Filtreleme
Service Filtering özelliği sayesinde belirli kullanıcıların ağ dışından –
yani Internet üzerinden – X5v’ye erişmelerini sağlayabilirsiniz. Bu
sayfada yer alan servislerden herhangi birini etkin kılındığı taktirde
X5v güvenlik duvarı, servisin çalışabilmesi için gerekli portu
açacaktır.

PING from External Network Varsayılan olarak devre dışıdır
(diasbled). Harici bir
kullanıcının size ait X5v’ye ping
komutu verebilmesi için
etkinleştirin (enable).
Cihazınızda arıza tespit
yaparken işe yarar.

FTP from External Network* Varsayılan olarak diabled’dır.
Harici bir kullanıcının size ait
X5v’ye ftp oturumu açabilmesi
için enable yapın. Normalde,
birinin X5v’nin yapılandırmasını
kontrol etmesini istediğinizde
bu işlemi yaparsınız.

DNS from External Network Varsayılan olarak disabled’dır.
Size ait X5v’nin harici bir
kaynaktan gelen DNS
taleplerini kabul edebilmesi için
enable yapın.
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IKE from External Network Varsayılan olarak disabled’dır.
Bir VPN (sanal özel ağ)
bağlantısını ağınıza kabul
etmek için enable yapın.

RIP from External Network Varsayılan olarak disabled’dır.
Size ait X5v’nin harici bir
kaynaktan gelen RIP (Bilgi
Yönlenfirme Protokolü)
taleplerini kabul edebilmesi için
enable yapın. www.zoom.com
adresinden erişebileceğiniz
Teknik Başvuru Kılavuzu, RIP
ile ilgili ayrıntılı bilgiler
içermektedir.

DHCP from External Network Varsayılan olarak disabled’dır.
Size ait X5v’nin harici bir
kaynaktan gelen DHCP
taleplerini kabul edebilmesi için
enable yapın.

* Önemli Uyarı: Uzak kullanıcıların X5v’ye FTP oturumu
açmaları için gerekli son adım için X5v’nin Advanced Setup
sayfasına gidin, Misc. Config. düğmesine tıklayın ve devam edin:
Listedeki FTP Sunucusunu etkinleştirin ve “Disable WAN side
FTP access.” ( WAN yönlü FTP erişimini devre dışı bırak) onay
kutusundaki işareti kaldırın. Bu özelliğin çalışabilmesi için her iki
yerdeki FTP’nin de etkinleştirilmesi gerekmektedir.

Seçiminizi yaptıktan sonra Save Changes ve Write Settings to
Flash and Reboot’a tıklayın.

4.2  Gelen/Giden Politikalarının
Oluşturulması

X5v, güvenliği arttırmak amacıyla gelen ve giden Internet trafiğini
değiştirme veya sınırlama imkanı sunar. X5v’nizin VoIP için
önceden yapılandırılmış olan üç gelen/giden politikası vardır: 1) SIP
Port 5060; 2) RTP Media Base 5000; 3) TFTP Port 60.

Diğer politikaları eklemek için, Firewall (Güvenlik Duvarı) ana
sayfasında eklemek istediğiniz politikaya göre Inbound Policy
(Gelen Politikası) veya Outbound Policy (Giden Politikası)
linklerinden birine tıklayın.
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İpucu: Politika ayarlarını yaparken gelen ve giden politikalarını
birbirlerinin görüntüleri şeklinde düşünmek faydalı olacaktır.
Her iki durumda da kaynak ve hedef IP adresleri, altağ
maskeleri ve portlar tersine çevrilir. Yani; herhangi bir gelen
politikası için kaynak adres WAN tarafında, hedef adres ise
LAN tarafında görünür. Giden politikası için bu kez kaynak
adres LAN tarafında hedef adres ise WAN tarafında görünür.

Gelen Politikaları
Gelen güvenlik duvarı politikaları, koymuş olduğunuz kurallara
bağlı olarak , Internet üzerinden ulaşan trafiği – WAN yönünden
X5v LAN yönüne doğru – süzer.

Src IP Bu kuralın uygulanacağı kaynak IP adresi.*

Dest IP Bu kuralın uygulanacağı hedef IP adresi.*

Src Port Bu kuralın uygulanacağı kaynak port
numarası.*

Dest Port Bu kuralın uygulanacağı hedef port numarası.*
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Transport Protocol Kullanılacak protocol. Tercihen All, TCP, UDP,
ICMP, AH, ESP, GRE olabilir.

Filtering Action İzin veya Red seçenekleri bulunmaktadır.

Time Window
Filtering

Varsayılan ayar yoktur. Süre Gruplarını (bkz.
64) ayarladığınız taktirde bu listede seçenek
olarak görünecektir.

DB Database’in (Veritabanı) kısaltmasıdır.
Varsayılan ayar yoktur. IP Grupları veya Servis
Gruplarını (bkz. 62 ve 63) ayarladığınız taktirde
bu listede seçenek olarak görünecektir.

*Söz konusu alanlardan her biri için herhangi bir IP adresi, tek bir IP adresi, bir IP
aralığı ya da bir maske aralığı seçilebilir.

Tüm gerekli bilgileri girdikten sonra Add Inbound Policy’e
(Gelen Politikasını Ekle) tıklayın. Açılan sayfada Up (Yukarı), Dn
(Aşağı) (Down’un kısaltmasıdır), Edit (Düzenle), ve Delete (Sil)
düğmelerini kullanarak istediğiniz politikayı kaldırıp yeniden
düzenleyebilirsiniz. Önemli: Güvenlik duvarı, tüm gelen
politikalarını politika tablosundaki konumlarına göre yukarıdan
aşağıya doğru sıralar. Kurallarınızı belirledikten sonra söz konusu
politikaları Up (Yukarı) ve Dn (Aşağı) düğmelerini kullanarak
yukarıdan aşağı sıralayın. Listenin en altına her zaman bir All (Tüm)
politikalar seçeneğini ekleyebilirsiniz. Böylece, yaptığınız listede yer
alan politikalardan hiçbirine uymayan herhangi bir paket söz
konusu olduğunda eğer Deny All’u (Tümünü Reddet) seçmişseniz
paketlerin tümü reddedilecek; Allow All’u (Hepsini Kabul Et)
seçmişseniz paketler kabul edilecektir.

Giden Politikaları
Giden güvenlik duvarı politikaları, güvenlik duvarı içerisindeki
kullanıcıların – X5v’nin LAN yönündeki – Internet üzerinden
kendilerine izin verilen dağıtım trafiğini – WAN yönüne – süzer.
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Src IP Bu kuralın uygulanacağı kaynak IP adresi.*

Dest IP Bu kuralın uygulanacağı hedef IP adresi.*

Src Port Bu kuralın uygulanacağı kaynak port
numarası.*

Dest Port Bu kuralın uygulanacağı hedef port numarası.*

Transport Protocol Kullanılacak protocol. Tercihen All, TCP, UDP,
ICMP, AH, ESP, GRE olabilir.

Filtering Action İzin veya Red seçenekleri bulunmaktadır.

Time Window
Filtering

Varsayılan ayar yoktur. Süre Gruplarını (bkz.
64) ayarladığınız taktirde bu listede seçenek
olarak görünecektir.

DB Database’in (Veritabanı) kısaltmasıdır.
Varsayılan ayar yoktur. IP Grupları veya Servis
Gruplarını (bkz. 62 ve 63) ayarladığınız taktirde
bu listede seçenek olarak görünecektir.

*Söz konusu alanlardan her biri için herhangi bir IP adresi, tek bir IP adresi, bir IP
dizisi ya da bir mask dizisi seçilebilir.

Tüm uygulanabilir bilgileri girdikten sonra Add Outbound
Policy’e (Giden Politikasını Ekle) tıklayın. Açılan sayfada Up
(Yukarı), Dn (Aşağı) (Down’un kısaltmasıdır), Edit (Düzenle), ve
Delete (Sil) düğmelerini kullanarak istediğiniz politikayı kaldırıp
yeniden düzenleyebilirsiniz. Önemli: Güvenlik duvarı, tüm giden
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politikalarını politika tablosundaki konumlarına göre yukarıdan
aşağya doğru sıralar. Kurallarınızı veya politikalarınızı belirledikten
sonra söz konusu politikaları Up (Yukarı) ve Dn (Aşağı)
düğmelerini kullanarak yukarıdan aşağı sıralayın. Listenin en altına
her zaman bir All (Tüm) politikalar şıkkını ekleyebilirsiniz. Böylece,
yaptığınız listede yer alan politikalardan hiç birine uymayan
herhangi bir paket söz konusu olduğunda eğer Deny All’u
(Tümünü Reddet) seçmişseniz paketlerin tümü reddedilecek; Allow
All’u (Hepsini Kabul Et) seçmişseniz paketler kabul edilecektir.

4.3  Güvenlik Duvarı
Veritabanının Oluşturulması

X5v’nin içerisine kullanıcı bilgileri veritabanının oluşturulabilmesi
için seçenekler mevcuttur. Böylece farklı kullanıcı grubu
kombinasyonları yaratabilirsiniz. Bu gruplardan veya
veritabanlarından yola çıkarak belirli gelen ve giden politikaları
oluşturup uygulayabilir ve Internet trafiğini sınırlandırabilirsiniz.
Örneğin, çocuklarınızın gün içerisinde Internet’e bağlanmalarını
istemiyorsanız, sabah 8’den aksam 5’e kadar olan süre içerisinde
internet erişimini engelleyen bir zaman grubu ayarı yapabilirsiniz.
Gelen ve giden politikalarının nasıl oluşturulacağına dair yönergeler
için yukarıdaki bölüme göz atın.

•  IP Group (IP Grubu)

•  Service Group (Service Grubu)

•  Time Group (Zaman Grubu)

IP Grubu
IP Group (IP Grubu) sayfasında IP adresleri ve subnet maskları
belirleyebilir ve bunlara bir grup adı verebilirsiniz. Bu yolla, aynı
anda birden fazla kişiye ait bir takım gelen ve giden güvenlik duvarı
politikaları oluşturabilirsiniz. Örneğin, küçük bir ofisiniz varsa ve
bazı bilgisayarların (ya da kullanıcıların) İnternet erişimini kapatmak
istiyorsanız, söz konusu bilgisayarları içene alan bir IP grubu
oluşturabilir ve daha sonra bir giden politikası meydana getirerek bu
IP grubunun Internet erişimizi bloke edebilirsiniz.
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IP/Mask Bu veritabanını kullanabilmenin üç yolu vardır:
Single IP, IP Range, ya da Subnet Mask. Seçiminiz
bütün bir gruba tek bir IP adresi belirlemek, bir gruba
bir dizi IP adresi belirlemek ya da yine bir gruba bir
dizi subnet mask belirlemek seçeneklerinden
hangisini istediğinize bağlıdır.

IP Entry Name Seçmek istediğiniz isim. Amaç, oluşturmak
istediğiniz IP grubunun tanımlamak. Vereceğiniz
ismin uzunluğu en fazla 19 karakter olabilir.

IP addr.1 Gruba vermek istediğiniz IP adresi.
Eğer Single IP seçtiyseniz, bu IP adresini buraya
girin.
Eğer bir dizi adres belirlemek için IP Range
seçeneğini seçtiyseniz, adres dizisinin başlangıcını
buraya sonunu ise IP addr.2 alanına girin.
Eğer Subnet Mask’ı seçtiyseniz istenilen IP adresini
buraya, subnet mask’I ise IP addr.2 alanına girin. Bu
subnet alanında yer alan bütün adresler
oluşturduğunuz grubun içinde yer alacaktır.

IP addr.2 Eğer Single IP seçeneğini kullanıyorsanız bu alan
boş kalacaktır.
Eğer IP Range seçeneğini kullanıyorsanız IP adresi
dizisinin sonunu buraya girin. Not: IP addr.1, bu
dizinin başlangıç kısmının girileceği alandır.
Eğer Subnet Mask seçeneğini kullanıyorsanız
subnet mask’I buraya girin. Subnet mask IP
adreslerini gruplara ayırır. IP addr.1 alanına
girmeniz gereken veritabanında bulunmasını
istediğiniz grubun IP adresidir. Aynı grup içerisindeki
bütün IP adresleri IP addr.1 alanındaki adresler gibi
etkilenecektir.
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Örneğin; 192.168.0.1 IP adresini ip addr.1 alanına,
255.255.255.0 subnet mask’ı da ip addr.2 alanına
girdiğinizde grup, 192.168.0.1 adreslerini
192.168.0.255’e dahil edecektir (toplam 255 adres).
Eğer 192.168.0.1 IP adresini ip addr.1 alanına
255.255.255.240 subnet mask’ı da ip addr.2 alanına
girerseniz grup, 192.168.0.1 adreslerini
192.168.0.15’e dahil edecektir (toplam 15 adres).

Bu alanları doldurduktan sonra Add/Modify this entry’ye (Bu
girişi Ekle/Düzenle) tıklayın. Yeni girişi üstte gösteren ve Modify
(Düzenle) ve Delete (Sil) düğmeleri bulunan yeni bir sayfa
açılacaktır. Dilediğiniz zaman bu girişi değiştirebilir veya
silebilirsiniz. Eklemek istediğiniz yeni girişler için de bu sayfayı
kullanın.

Servis Grubu
Servis Grubu sayfasında herhangi bir port belirleyebilir ve buna bir
grup adı verebilirsiniz. Bu, herhangi bir grubu özel bir port ile
tanımlamak istediğinizde işinize yarayacaktır. Böylece, gelen veya
giden politikası oluştururken bu servis grubunu kullanabilirsiniz.

Service Entry Name Seçmek istediğiniz isim. Amaç, belirli bir porta
vermek istediğiniz grubu tanımlamak.
Vereceğiniz ismin uzunluğu en fazla 19
karakter olabilir.

TCP/UDP Bu grubun hangi protokolü kullanması
gerektiğini belirleyin: TCP (İletim Denetimi
Protokolü) veya UDP (Kullanıcı Datagram
Protokolü).

Port # Bu grupla birlikte kullanılması gereken port
numarası seçiminiz.
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Bu alanları doldurduktan sonra Add/Modify this entry’e tıklayın.
Yeni girişi üstte gösteren ve Modify ve Delete düğmeleri bulunan
yeni bir sayfa açılacaktır. Dilediğiniz zaman bu girişi değiştirebilir
veya silebilirsiniz. Eklemek istediğiniz yeni girişler için de bu sayfayı
kullanın.

Zaman Grubu
Time Group (Zaman Grubu) ya da Time Window (Zaman
Penceresi) sayfasında belirli bir zaman aralığını belirleyip buna bir
grup adı koyabilirsiniz. Örneğin, çocuklarınızın gün içerisinde
Internet’e bağlanmalarını istemiyorsanız, sabah 8’den aksam 5’e
kadar olan süre içerisinde internet erişimini engelleyen bir zaman
grubu ayarı yapabilirsiniz. Zaman penceresi, gelen ve giden güvenlik
duvarı politikalarını belirli bir kullanıcı grubu için yapılandırmada
oldukça fayda sağlayacaktır.

Time Window Name Seçmek istediğiniz isim. Amaç, belirli bir
zaman aralığı eklemek istediğiniz grubu
tanımlamak. Vereceğiniz ismin uzunluğu en
fazla 19 karakter olmalıdır.

Time Period Zaman penceresini başlatmak ve
sonlandırmak – gün, saat, dakika ve sabah ya
da akşam.

Bu alanları doldurduktan sonra Add/Modify this entry’e tıklayın.
Yeni girişi üstte gösteren ve Modify ve Delete düğmeleri bulunan
yeni bir sayfa açılacaktır. Dilediğiniz zaman bu girişi değiştirebilir
veya silebilirsiniz. Eklemek istediğiniz yeni girişler için de bu sayfayı
kullanın.
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Ek A
DSL Internet Ayarları Tabloları

Bu tablolar, Internet’e bağlanmak için gereken DSL ayarlarını servis
sağlayıcılarından alamayan müşterilerimiz içindir. Web sitemizde bu
tabloların güncel hallerini görebilirsiniz. Eğer ülkeniz bu listede
yoksa lütfen www.zoom.com’a danışın.

ABD Müşterilerinin DikkatineABD Müşterilerinin DikkatineABD Müşterilerinin DikkatineABD Müşterilerinin Dikkatine
DSL servis sağlayıcınız aşağıdaki listede yoksa, önce tablonun en
altındaki Servis Sağlayıcısı Listede Olmayanlar ayarını kullanın. Eğer
bu ayar işe yaramazsa bölgenizde klasik telefon şebekesi hizmeti veren
firmanın ayarlarını kullanın. (Ayarların girilmesi hakkında daha ayrıntılı
bilgi için sayfa 15’a bakın.)

Tablo A: ABD
Servis Sağlayıcılar VPI VCI Encapsulation
AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC
AllTel (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (1) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
BellSouth 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (1) 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Covad 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (1) 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (2) 8 35 PPPoE LLC
GWI 0 35 1483 Bridged IP LLC
Qwest (1) 0 32 PPPoA LLC
Qwest (2) 0 32 PPPoA VC-MUX
SBC (1) 0 35 PPPoE LLC
SBC (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
SBC (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Sprint (1) 0 35 PPPoA LLC
Sprint (2) 8 35 PPPoE LLC
Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC
Verizon (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Servis Sağlayıcısı Listede
Olmayanlar

0 35 PPPoE LLC
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Tablo B: Diğer Ülkeler
Servis Sağlayıcılar VPI VCI Encapsulation
Almanya 1 32 PPPoE LLC
Belçika-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Belçika-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Danimarka-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
Fransa (1) 8 35 PPPoE LLC
Fransa (2) 8 67 PPPoA LLC
Fransa (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
İzlanda-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
İzlanda-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
İtalya 8 35 PPPoA VC-MUX
Hollanda-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Portekiz 0 35 PPPoE LLC
Suudi Arabistan (1) 0 33 PPPoE LLC
Suudi Arabistan (2) 0 35 PPPoE LLC
Suudi Arabistan (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC
Suudi Arabistan (4) 0 33 1483 Routed IP LLC
Suudi Arabistan (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Suudi Arabistan (6) 0 35 1483 Routed IP LLC
İspanya-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
İspanya -Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

İspanya -EresMas,
Retevision

8 35 PPPoA VC-MUX

İspanya -Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC
İspanya -Telefonica (2),
Terra

8 32 1483 Routed IP LLC

İspanya -Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
İspanya -Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
İspanya -Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC
İsveç-Telenordia 8 35 PPPoE
İsveç-Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC

İsviçre 8 35 PPPoE LLC
Türkiye (1) 8 35 PPPoE LLC
Türkiye (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
İngiltere (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
İngiltere (2) 0 38 PPPoE LLC
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietnam 0 35 PPPoE LLC
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Ek B
VoIP Telefon Kurulum

Seçenekleri

X5v ağ geçidi, gerek Internet üzerinden yapacağınız VoIP
aramalarında gerekse standart telefondan yapacağınız normal
aramalarda size kolaylık sağlar. X5v’in PHONEPHONEPHONEPHONE girişine tek bir
telefon takabilirsiniz. X5v’ye birden fazla telefon bağlayarak
diğer odalardan da VoIP aramaları yapmak isterseniz X5v
sayesinde bunu kablolarla boğuşmadan yapabilmenin birçok
yolunu bulabilirsiniz.
•  X5v’ye Doğrudan Birden çok Telefon BağlamakX5v’ye Doğrudan Birden çok Telefon BağlamakX5v’ye Doğrudan Birden çok Telefon BağlamakX5v’ye Doğrudan Birden çok Telefon Bağlamak
•  Telsiz Telefon Kullanarak X5v’ye BağlanmakTelsiz Telefon Kullanarak X5v’ye BağlanmakTelsiz Telefon Kullanarak X5v’ye BağlanmakTelsiz Telefon Kullanarak X5v’ye Bağlanmak
•  Telefon Hattınızın Evinize Girdiği Noktaya X5v DonanımıTelefon Hattınızın Evinize Girdiği Noktaya X5v DonanımıTelefon Hattınızın Evinize Girdiği Noktaya X5v DonanımıTelefon Hattınızın Evinize Girdiği Noktaya X5v Donanımı

Kurmak (Yalnızca ABD için).Kurmak (Yalnızca ABD için).Kurmak (Yalnızca ABD için).Kurmak (Yalnızca ABD için).

İlk iki yol oldukça kolay olup hemen hemen kusursuz işler.
Üçüncüsü ise biraz daha zahmetli bir yoldur.

X5v’ye Doğrudan Birden Çok
Telefon Bağlamak
X5v’nin yakınında birden fazla telefon bulunmasını istiyorsanız –
örneğin küçük bir ofiste – birden çok telefon bağlamak için
standart telefon adaptörlerinden yararlanabilirsiniz. Bu adaptörler
T-adaptörleri ya da 2- prizi modüler adaptörler olarak bilinirler.
Çoğu kişi telesekreterleri fişe takarken bu adaptörleri kullanır. Siz
de bu adaptörler sayesinde dilediğiniz sayıda telefonu fişe
takabilirsiniz. (Eğer X5v’ye doğrudan birden çok telefon
bağlayacaksanız, her birinin Cihaz Denklik Numarasının (RENleri)
toplamda 5’i aşmamasına dikkat edin. Hemen hemen bütün
telefonlar REN değerini gösterir. Çoğu telefonda REN sayısı 1 veya
daha düşüktür.)
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Telsiz Telefon Kullanarak X5v’ye
Bağlanmak
Eğer telsiz telefon kullanıyorsanız ve bir veya birden fazla ahizeniz
varsa ana istasyonunu doğrudan X5v’ye takın– böylece bütün
ahizeleri kullanarak gerek VoIP gerekse normal aramalar
yapabilirsiniz.

Not: Eğer 2.4GHz frekansı üzerinde çalışan kablosuz bir ağınız
varsa 900MHz ya da 5GHz frekanslı telefonları kullanmanız en
doğrusu olacaktır. Böylece parazit ihtimalini en aza indirmiş
olursunuz.

Telefon Hattınızın Evinize Girdiği
Noktaya X5v Donanımı Kurmak
(Yalnızca ABD için)
Çoğu evde telefon hattının eve girdiği noktada bir telefon hattı prizi
bulunur. Bu kutunun adı “sınır noktası” olarak bilinir. Dolayısıyla
telefon şirketinin çektiği hattın sona erdiği ve size ait olan hattın
başladığı noktayı gösterir. İşte bu nokta, size ait X5v donanımının
kurulması ve bağlanması için son derece elverişlidir. Bu sayede
evinizdeki tüm telefonlara VoIP özelliği kazandırabilirsiniz.
Ancak, küçük bir sorun vardır. ADSL hat kullanmak için X5v ağ
geçidinin bir ucunu sınır noktasındaki prize diğer ucunu ise kablolu
veya kablosuz ağdan herhangi birine bağlamanız gerekir. Eğer
kablolu ağınız varsa yapmanız gereken normal donanımda olduğu
gibi ağ kablosunu ağ geçidine çekmek olacaktır. Kablolu ağınız
yoksa, ağ geçidini bir 802.11 kablosuz erişim noktasına takarak,
ADSL bağlantınızı kablo kullanmadan bir veya daha fazla
bilgisayara hızlı, ucuz ve uygun bir şekilde dağıtabilirsiniz.
Telefonlarınızı bağlamak için sınır noktasında bulunan modüler fişi
çekip X5v’in PHONE işaretli girişine takın. (Sınır noktasında
modüler fiş girişi yoksa bağlantıyı sağlayan kabloyu açmanız
gerekecektir. Eğer modüler bir fişiniz yoksa bir teknisyenin
yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz). Daha sonra X5v ile birlikte verilen
telefon kablosunun bir ucunu ADSL girişine diğer ucunu ise sınır
noktasında bulunan girişe bağlayın. Bilgisayar kapalı durumdayken
telefonunuzun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
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Önemli Uyarı:
X5v donanımını telefon hattınızın evinize girdiği noktaya
kurarken X5v ile sınır noktası arasına bir telesekreter
koymayı unutmayın. Aksi taktirde, VoIP araması yaptığınız
sırada herhangi biri sizi normal telefon şebekesi üzerinden
ararsa telefonunuz çalmayacaktır. Eğer X5v’ye bir
telesekreter bağlarsanız, VoIP araması yaptığınız sırada
normal telefondan arayanlar size mesaj bırakabilirler.
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Ek C
Mac ve Linux Kullanıcıları:

TCP/IP Ağ Ayarlarının
Yapılması

Eğer Linux işletim sistemini kullanıyorsanız ya da bir
Machintosh bilgisayarınız varsa o zaman bilgisayarınızın ağ
veya TCP/IP ayarlarının doğru bir biçimde yapılandırıldığından
emin olmalısınz. Aksi taktirde Internet’e bağlanamazsınız.
Windows ağ ayarlarını otomotik olarak yapılandıracağından bu
işlemi sizin yapmanıza gerek yoktur.
 Linux kullanıcıları: Sayfa 74’ya bakın.
Macintosh kullanıcıları: Aşağıda söylenenleri takip edin.

Macintosh TCP/IP Ayarları
Machintosh ağ ayarlarınızı yapılandırmak için izleyeceğiniz
yönergeler Mac OS’unuza bağlı olarak değişiklik gösterir. OS X için
aşağıdaki yönergeleri takip edin. Aksi taktirde size uygun yönergeler
için sayfa 74’ye bakın.

Mac OS X için

1111 Dock’tan System Preferences’ı (Sistem Tercihleri) ve daha
sonra Network (Ağ) penceresini görüntülemek için
Network’u seçin. (OS X 3 için ayrıca Configure (Yapılandır)
düğmesine tıklamanız gerekir).

2222 Location (Konum) kutu listesinde Automatic (Otomatik)
onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

3333 Show (Göster) sekmesinden Built-in Ethernet’i seçin.

4444 TCP/IP sekmesinde Configure (Yapılandır) kutu listesinde
Using DHCP’nin (DHCP Kullanarak) vurgulandığından
emin olun. DHCP Client ID (DHCP İstemci Kimliği) alanını
boş bırakın.
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5555 Apply Now’a (Şimdi Uygula) (ya da Save’e) tıklayın ve
Network penceresini kapatın.

6666 Mac OS X için ağ ayarlarınız tamamladınız. Şimdi sayfa 12’deki
Configuring ADSL’ye (ADSL Yapılandırma) geri dönün.

Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 için

1111 Apple menüden Control Panels’ı (Kontrol Panelleri) ve
daha sonra TCP/IP Penceresini görüntülemek için
TCP/IP’yi seçin.

2222 Connect via’dan Ethernet built-in’ı seçin.

Configure’den Using DHCP Server’ı seçin.

DHCP Client ID alanını boş bırakın.

3333 TCP/IP Penceresini kapatın. Yapılan değişiklikleri
kaydetmeyi isteyip istemeyeceğiniz sorulacaktır. Save’e
tıklayın.

4444 Şimdi sayfa 12’deki Configuring ADSL kısmına geri dönün.

Linux TCP/IP Ayarları
Boot-time DHCP ayarları için gerekli yönergeler değişiklikler
sergiler. Bu nedenle kendi sürümünüze ait kitapçığa bakabilirsiniz.

Not: Eğer yüklenmiş birden fazla ağ kartınız varsa her biri için ayrı
Ethernet tanımlayıcısı almanız gerekecektir (eth0, eth1,
eth2, vb.). ADSL modeminiz için eth0’dan farklı bir
tanımlayıcı seçerseniz her zaman bunu kullanın.

RedHat için
Aşağıdaki üç sırayı içeren etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-
eth0 düzenle veya oluştur.
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
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SuSE için
/etc/rc.config dosyası düzenle; NETCONFIG, NETDEV_0,
ve IFCONFIG_0 değişkenlerini ara.

Bunları aşağıda verildiği gibi ayarlayın. (bkz. rc.config’deki
yönergeler):
NETCONFIG="_0"
NETDEV_0="eth0"
IFCONFIG_0="dhcpclient"

/sbin/shutdown -r now komutuyla sistemi yeniden başlatın.

Debian için
Bu satırı /etc/network/interfaces: iface eth0 inet dhcp
dosyasına ekleyin. /sbin/shutdown -r now komutuyla sistemi
yeniden başlatın

Şimdi sayfa 12’deki ADSL Ayarları kısmına geri dönün.
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Ek D
Arıza Tespit

Herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmanız halinde Teknik
Destek ekibimiz yardıma hazırdır. Bununla birlikte herhangi bir
sorunla karşı karşıya kaldığınızda aşağıda yapılan açıklamalar
sorununuzu gidermede size yardımcı olabilir. Bu da işe
yaramazsa ürün kutusuyla birlikte gelen CD’deki Sıkça Soruan
Sorular (FAQs) kısmına göz atabilirsiniz. (Support’a Support’a Support’a Support’a tıklayın), ya
da en güncel ipuçları için www.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.com    adresini ziyaret edin.

Bağlantı Arıza Tespit İpuçları
Yazılımı yükledim ve X5v ağ geçidini telefon hattıma
bağladım; fakat İnternete bağlanamıyorum.
X5v’nin LINK ışığı yanıp sönmeye devam ediyor ve sabit yanma
moduna geçmiyorsa, şunları kontrol edin:

•  RJ-11 telefon kablosu duvardaki telefon prizine ve X5v’nin
arka tarafındaki ADSL girişine (PHONE girişine değil) düzgün
bir biçime oturmuş mu?

•  RJ-11 telefon kablosu DSL hizmetine açık bir telefon hattına
bağlı mı? Servis sağlayıcınız DSL hizmetini aktive etmediği
müddetçe standart bir telefondan DSL hizmeti alamazsınız.

•  RJ-11 telefon kablonuz arızalı mı? Arızalıysa kabloyu yenisiyle
değiştirin.

•  Ethernet veya USB bağlantılarınız tamam mı? X5v’nin ön
panelinden doğru ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin (LAN
veya USB). Bu sayede bağlantının sağlam olup olmadığını
anlayabilirsiniz.

•  Tıpkı X5v ile aynı DSL hattını kullanan bütün telefon ve faks
makinelerine telefon filtreleri yerleştirdiniz mi? Bu aygıtlar filtre
yerleştirilmediği taktirde ses yaparak DSL bağlantınızın
kesilmesine neden olabilir.

http://www.zoom.com/
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•  Yanlışlıkla X5v’nin DSL yapılandırma değerleriyle oynadınız
mı?. Eğer oynadıysanız bir ataç yardımıyla X5v’nin arkasındaki
RESET tuşuna basın. Bu tuş basılı kalacak şekilde beşe kadar
sayın ve sonra tuştan elinizi çekin. Ön panel LINK ışığı
sönecek ve daha sonra saniyede bir yavaşça yanıp sönmeye
başlayacaktır. Bu haldeyken tüm sistem ayarları fabrika ayarları
şeklindedir. (Not: X5v’yi satın aldığınızdan itibaren VPI, VCI,
ya da encapsulation ayarlarınızı değiştirdiyseniz bu bilgiyi
yeniden girmeniz gerekecektir; yardım için bkz. 13).

•  X5v’nin ADSL Handshake Protocol ayarlarının değişmesi
gerekebilir. X5v bir çok DSL Servis sağlayıcısının cihazına
otomatik olarak bağlanmak için MultiMode ayarını kullanır.
Bağlanmak için farklı protokolleri denemek isteyebilirsiniz.
Advanced Setup sayfasından, ADSL Configuration a basarak
Handshake Protokol’ü görebilirsiniz. Her seferinde, farklı bir
ayar deneyerek, Save Changes and Reboot a basabilirsiniz.

X5v’nin LINK (BAĞLANTI) ışığı tamamen yanıyorsa, buna
rağmen internete bağlanamıyorsanız aşağıdakileri yaptığınızdan
emin olun:

•  Bilgisayarınızın TCP/IP özellikleri doğru ayarlanmış mı?

Windows kullanıcıları:
Windows TCP/IP Properties (TCP/IP Ayarları) iletişim
kutusunu açın (TCP/IP Properties iletişim kutusunu nasıl
açacağınızı bilmiyorsanız masaüstünde My Computer
Bilgisayarım ikonuna çift tıklayın ve Help’e (Yardım) girin).

DHCP kullanıyorsanız (dynamic IP addressing): “Obtain an
IP address automatically” (Otomatik IP adresi al) ve
“Obtain a DNS server address automatically” (Otomatik
DNS sunucusu adresi al) alanları seçili olmalıdır. Diğer alanlar
boş kalmalıdır.

Sabit bir IP adresi kullanıyorsanız: Hem Default Gateway
(varsayılan ağ geçidi) IP adresi hem de DNS server (DNS
sunucusu) IP adresi X5v’nin LAN IP adresine ayarlanmalıdır:
(Windows XP ve 2000 TCP/IP Properties iletişim kutusu
örnek görüntüleri için .bkz. 23.

Macintosh kullanıcıları: TCP/IP yönergeleri sayfa 73’dedir.
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Linux kullanıcıları: TCP/IP yönergeleri sayfa 74’dedir.

•  DSL servis sağlayıcınız için VPI/VCI ve encapsulation
ayarlarını doğru girdiniz mi?. Sayfa 68 dan itibaren verilmiş olan
tablolara bakın.

•  DSL Username ve Password alanlarını doğru yazdınız mı?

•  Servis sağlayıcınızın DSL bağlantısında arıza var mı? Teknik
destek hattına bir telefon açarak bunu öğrenebilirsiniz.

Web adres çubuğuna http://10.0.0.2 yazıyorum, fakat X5v’in
Network Password kutusu açılmıyor. Dolayısıyla X5v ile
iletişim kuramıyorum.
•  Eğer Macintosh veya Linux bilgisayar kullanıyorsanız Internet

ayarlarınızı değiştirmeniz gerekebilir; yönergeler için bkz. 73.

•  Mac OS X 10.3 veya üzeri bir adres kullanıyorsanız IP
adresinizi yenileyin. System Preferences / Network’a gidin.
Configure düğmesine ve daha sonra Renew DHCP Lease
düğmesine tıklayın.

•  Windows bilgisayar kullanıyorsanız, Release/Renew işlemini
deneyin.

Windows 2000/XP için: Masaüstünde Start /(All) Programs
/ Accessories / Command Prompt’a tıklayın. Daha sonra
ipconfig /all yazıp Enter tuşuna basın. Bir sonraki iletişim
kutusundali listede NIC adaptörünün vurgulandığından emin
olun, Renew ve sonrasında Release’e tıklayın. Daha sonra
adres çubuğuna 10.0.0.2 yazın. Network Password kutusu
belirecektir.

Windows 95/98/Me için: Masaüstünde Start / Run’a tıklayın,
winipcfg yazın ve OK.’ye tıklayın. Bir sonraki iletişim
kutusundaki listede NIC adaptörünün vurgulandığından emin
olun, Renew ve sonrasında Release’e tıklayın. Daha sonra
adres çubuğuna 10.0.0.2 yazın. Network Password kutusu
belirecektir.

http://10.0.0.2/
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VoIP ve Telefon Arıza Tespit
İpuçları
Ahizeyi kaldırdığımda çevir sesi duymuyorum.
Ahizeyi kaldırır kaldırmaz duyduğunuz çevir sesi bağlı
bulunduğunuz yerel telefon şirketinden gelir. Şunları kontrol edin:
•  Ülkenize uyumlu herhangi bir telefon adaptörü kullanıyor

musunuz?
•  DSL hattınız duvardaki telefon prizine iyice takılı mı?

Eğer aynı telefon hattı için bir başka telefon priziniz varsa
telefonunuzu bu prize takın ve çevir sesinin gelip gelmediğini
kontrol edin. Eğer gelmiyorsa yerel telefon servisi sağlayıcınıza
danışın. Çevir sesi geliyorsa şunları kontrol edin:
•  Bağlı bulunduğunuz telefon şirketi PTSN üzerinden yapılan

telefon görüşmelerini desteklemek için DSL hattı sağladı mı?
Eğer cevabını bilmiyorsanız telefon şirketinin müşteri destek
departmanını ile irtibata geçmeniz gerekecektir.

Eğer telefon servisi sağlayıcınız bir PTSN bağlantı desteği vermiyor
veya veremiyorsa, X5v’nin VoIP sayfasına gidip VoIP only
modunu seçin. Ahizeyi kaldırdığınızda çevir sesi gelecektir.

Ahizeyi kaldırıp # tuşuna bastığımda VoIP çevir sesi
gelmiyor.
Böyle bir durumda X5v, VoIP only modunda olabilir. Eğer öyleyse
arama yapmak için # tuşuna basmamanız gerekir.

Internet Protokolü bağlantınız doğru çalışmıyor olabilir. Bu
durumu internette araştırmayı deneyin. Eğer arama yapamıyorsanız,
yukarıdaki Connection Troubleshooting Tips (Bağlantı Arıza
Tespit İpuçları) kısmına göz atın.

VoIP servisinizin uygun bir biçimde yapılandırılıp
yapılandırılmadığını kontrol edin.
•  Servisiniz otomatik yapılandırma download’larını destekliyorsa,

X5v’nin yapılandırma için herhangi bir download alıp
almadığını kontrol etmek için X5v’nin VoIP sayfasına gidin.
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Eğer almamışsa Download Configuration Now düğmesine
basın veya X5v’yi yeniden başlatın.

•  Servisiniz otomatik yapılandırma için download
desteklemiyorsa VoIP sayfasındaki hesap ve servis sağlayıcısı
ile ilgili tüm ayarları çift işaretleyin.

Yukarıda verilen yardımlardan hiç biri işe yaramadıysa VoIP servis
sağlayıcınıza başvurun.

Başka VoIP telefonlara VoIP arama yapamıyorum.
Aradığınız kişi veya kişiler telefona cevap vermiyor olabilirler. Daha
sonra tekrar deneyin. Belki de yanlış bir numarayı arıyor
olabilirsiniz. Servis sağlayıcısının web sitesine gidin ve telefon
defterini kontrol edin.

Aramaya çalıştığınız kişinin sizinle aynı VoIP servisini kullanıp
kullanmadığını kontrol edin. Eğer aynı VoIP servisini
kullanmıyorsa:

•  Aramak istediğiniz kişinin VoIP servis kodunu çevirerek arama
yapabilirsiniz. Bu nedenle önce aramak istediğiniz kişinin servis
kodunu öğrenin veya servis sağlayıcısının web sitesinden
bununla ilgili bir listeye ulaşın.

•  Bazı durumlarda bağlı olduğunuz servis grubundan diğer VoIP
servislerine abone olan kişilere doğrudan bir VoIP araması
yapamayabilirsiniz. Bunun için web sitesini ziyaret edebilir veya
servis sağlayıcınıza e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

Standart bir PSTN numarasını VoIP yoluyla arayamıyorum.
Şunlardan emin olun:

•  VoIP servis sağlayıcınızla birlikte PSTN servisi için de kayıt
yaptırdınız mı? Gerekirse servis sağlayıcınızın müşteri destek
departmanı ile görüşün.

•  Aramalarınızı servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu
talimatlara göre yapıyor musunuz? Servis sağlayıcınızın web
sitesinde yönergeler ve örnekler yer almalıdır. Örneğin, şehir içi
aramalarınızı tıpkı uzak mesafe arıyormuş gibi yapmanız
gerekebilir veya yurt içi aramaların da tıpkı yurtdışından
arıyormuş gibi yapmanız gerekebilir– uluslararası kod olan 00’I
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takiben ülke kodu, şehir kodu veya alan kodu ve telefon
numarası ile başlayarak.

•  Telefon numarasını tuşlarken fazla zaman harcıyor musunuz?
Eğer öyleyse X5v daha siz numarayı tam olarak tuşlamadan
çevirme işleminin yapılmış olduğunu farz edebilir. Bu gibi
durumlarda telefonu kapatıp numarayı tekrar arayın.

Dışarıdan arandığımda Caller ID göstergesi çalışmıyor.
Caller ID göstergeleri bulunan bazı telefonlar çalma ziline karşı
fazla duyarlıdır. Eğer VoIP versiyonu çalma ve ton seslerini
kullanıyor fakat telefonunuzdaki Caller ID göstergesinin yanlış
olduğunu düşünüyorsanız, standart çalma ve ton yapılandırmasına
geri dönmeyi deneyin. Yönergeler için bkz. 37.

Caller ID ayarı telefonunuza tam anlamıyla uygulanamayabilir. Bell
212 veya V.23 seçeneklerinden birini seçmeniz gerekir. Size ait ayarı
görmek için X5v’nin Advanced Voice (Gelişmiş Ses) sayfasından
Advanced VoIP Setup (Gelişmiş VoIP Ayarları) düğmesine
tıklayın.

Servis sağlayıcınız tüm aramalar için, özellikle de PSTN kaynaklı
VoIP bağlantınıza gelen DID aramaları için arayıcı bilgileri
iletmeyebilir. Konuyla ilgili olarak servis sağlayıcınızın müşteri
destek departmana başvurun.

Telefonum tuhaf çalma zili sesleri çıkarıyor.
Telefonunuzun çalma zili sesini beğenmiyorsanız değiştirebilirsiniz.
Bunun için X5v’nin VoIP sayfasından Select Tone & Ring by
Country/Region’I tıklayın (çalma zilini değiştirme hakkında
yönergeler için bkz. 36). Not: Bazı ülkelerde iki seçenek
sunulmaktadır. Bunlardan biri özel bir VoIP çalma zilidir. Bu zil
sesi o ülke veya bölgeye ait standart çalma zilinden biraz daha
farklıdır.

Telefonu çevirirken bazen PTSN mi yoksa Internet üzerinden
mi çevirdiğimi unutuyorum.
X5v, VoIP modundayken, ülkenizdeki standart çevirme tonuyla
karşılaştırışlığında daha farklı ve düşük tonlu çevirme sesi verir.
Eğer VoIP araması yapmak için # tuşuna bastıktan sonra X5v’nin
çevirme sesi değişikliğini fark edemiyorsanız o zaman kullanmakta
olduğunuz VoIP çevirme sesini daha kolay tanıyabileceğiniz bir
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diğer tonla değiştirmenizi öneririz. Zil sesi tonlarını değiştirmek için
bkz. 37.

İnsanların VoIP araması yaptıklarını fark etmek bazen zor
oluyor.
Oldukça yoğun bir Internet trafiğinin olduğu zamanlarda VoIP
aramaları yapıyor veya alıyorsanız ses kalitesindeki farkı kolayca
anlayabilirsiniz. Böyle durumlarda örneğin, telefonun diğer
ucundaki kişinin konuşmalarını geç duyabilir veya küçük kesintiler
sebebiyle karşınızdakinin söylediklerini anlamada zorlanabilirsiniz.
Bu bazen kaçınılmazdır. Servisiniz ya da konuştuğunuz kişi ile
aranıza gire bir başka bağlantı birbirine karışabilir. Eğer siz
telefondayken bir diğer kişi büyük dosyaları– müzik ya da görüntü
dosyaları gibi – indirmek veya yüklemek için ADSL hattını
kullanıyorsa bu, telefondaki ses kalitesini etkileyebilir. Böyle bir
durumla karşılaşmak istemeyebilirsiniz.
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Ek E
Yasal Bilgiler

Not: Eğer cihazla birlikte gelen kabloyu kullanmayacaksanız minimum AWG 26 hatlı kabloya eşdeğer bir
ürün kullanın.

Uyum Beyanatı
Bu ürünün imalatçısı tüm sorumluluk kendisinde olmak kaydıyla bu cihazın aşağıdaki tabloda gösterilen
biçimde 1999/5/EC (R&TTE Yönetmeliği) nolu Yönetmeliğe uygun olduğunu beyan etmektedir:

Yönetmelik Standart Test Raporu

73/23/EEC-Düşük
Voltaj

EN 60950 : 2000
IEC 60950 : 3e éd. 1999

Elektrik bakımdan
güvenli

89/336/EEC-EMC EN 300 386 v1.3.1
EN 55022 : 1998 

EMC-emisyon
seviyesi

Bu ürün CE İşareti taşımaktadır.

Elektrostatik Boşalma Uyarısı
Ciddi bir elektrostatik deşarj olayı meydana gelirse cihazın sıfırlanması (resetlenmesi) gerekebilir.

Not: Eğer cihazla birlikte gelen kabloyu kullanmayacaksanız en azından AWG 26 hatlı kabloya eşdeğer bir
ürün kullanın.

Uyum konusunda ayrıntılı bilgiyi CD’de bulabilirsiniz.
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