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Perspectiva Geral

A X5v é um modem ADSL, um gateway/router e um adaptador de
telefone VoIP, tudo contido num único dispositivo. O modem
ADSL proporciona a ligação à Internet através do seu fornecedor
de serviços de Internet. O gateway/router fornece uma interface
entre a Internet e a sua própria rede local. Também inclui uma
firewall avançada, que lhe permite controlar o acesso à Internet a
partir da sua própria rede local, e que protege a sua rede local do
tráfego indesejado da Internet. O adaptador de telefone VoIP
permite-lhe fazer chamadas telefónicas pela Internet, utilizando um
telefone normal ligado à X5v.

Importante! Antes de Começar
Antes de instalar a X5v, o serviço ADSL (Anexo B) deve estar
activado na sua linha telefónica. Para tal, tem de se tornar
cliente de um fornecedor de serviço ADSL. (O seu fornecedor
de serviços poderá referir-se ao “serviço ADSL” como
“serviço DSL”)
Este Manual do Utilizador contém instruções de instalação e
explica como configurar a X5v para algumas aplicações populares.
A maior parte dos utilizadores devem passar ao capítulo seguinte,
Instruções de Instalação.

Nota:
Se for um fornecedor de serviços da Internet, um fornecedor de
serviços VoIP ou um administrador de sistema, dispõe de
informações adicionais no Manual de Referência Técnica da X5v
no site www.zoom.com
O Manual de Referência Técnica inclui informações como os
parâmetros de voz, configurações de planos de marcações, DNS e
definições avançadas de ADSL.
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1
Instruções de Instalação

Este capítulo aborda as instruções básicas necessárias para
instalar a X5v, ligá-la à Internet e fazer chamadas VoIP. Se
comprou uma X5v Modelo 5566 e utilizou a respectiva
Iniciação Rápida para Windows, siga para o Capítulo 2. Caso
contrário continue a ler.

O que encontra no Pacote

Cabo Ethernet

Transformador

Cabo USB

CD do
Software

Cordão ADSL

X5v

O CD contém o software de instalação, documentação, a garantia e
informação sobre o Apoio aos Clientes.
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Se algo faltar ou estiver danificado, contacte o Apoio aos
Clientes da Zoom, a loja onde comprou ou o distribuidor.
Além disso, poderá ter:
•  Adaptador de ficha telefónica para adaptar o cordão RJ-11 a

uma ficha diferente (apenas certas unidades)
•  Filtro(s) de linha ADSL (apenas certas unidades).

De Que Precisa
•  Um computador Macintosh, Linux ou Windows com uma

porta Ethernet, um computador Windows com uma porta
USB ou um dispositivo de rede como um ponto de acesso sem
fios ou hub. (Se planear utilizar um dispositivo de rede,
recomendamos que ligue primeiro a X5v a um computador e
configure a unidade. Assim que o computador tiver acesso à
Internet, desligue-o da X5v e ligue o dispositivo de rede).Um
tomada telefónica de parede com o ADSL activado para
lhe ligar a unidade X5v.

•  Um telefone para ligar à X5v se pretender utilizar VoIP.

Importante!
Este deve ser um telefone normal, não um telefone RDIS (Rede
Digital Integrada de Serviços). Na rede telefónica convencional são
utilizados telefones normais. Esta rede é por vezes referenciada
como POTS (Plain Old Telephone Service - Serviço de Telefones
Simples) ou PSTN (Public Switched Telephone Network - Rede
Telefónica Pública Comutada).

A instalação da X5v envolve vários passos: Instalar o Software,
Instalar o Hardware, Configurar o Internet Explorer,
Configurar o ADSL e Configurar o Serviço VoIP.
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1.1 Instalar o Software
A instalação do software só é necessária para as pessoas que ligam
um computador Windows directamente à X5v. Todos os outros
deverão passar para o Passo 1.2 abaixo.

Utilizadores de Windows 98/98SE, Me, 2000 e XP:
Se o seu computador dispuser duma ficha Ethernet,
recomendamos a sua utilização em vez da ficha USB para
simplificar a instalação.
Se tiver necessidade de utilizar a ficha USB da X5v, terá, antes
de instalar este software, de remover quaisquer controladores
de modem USB previamente instalados no computador. Para
fazer isso a partir do ambiente de trabalho do Windows, faça clique
no botão Iniciar, aponte para Definições e seleccione Painel de
Controlo. Em Painel de Controlo, faça duplo clique em
Adicionar/ Remover Programas; no separador
Instalar/Remover, seleccione o seu velho modem USB e faça
clique em Remover. Continue agora abaixo.

1111 O computador tem de estar ligado. Introduza o CD
fornecido na unidade de CD-ROM. O CD é lido
automaticamente e abre-se o Menu Principal. (Nota: Se o CD
não começar a ser lido automaticamente, no ambiente de
trabalho faça clique no botão Iniciar, faça clique em Executar
e escreva em seguida D:\setup.exe, onde D é a letra da sua
unidade de CD-ROM.)

2222 Seleccione a sua língua e faça clique no botão Installation
Wizard (Assistente de instalação). A instalação do software
prossegue automaticamente.

3333 Quando a instalação estiver concluída, clique em Finish
(Concluir).

4444 Feche as aplicações que estiverem abertas e retire o CD da
unidade de CD-ROM.

5555 Encerre o computador
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1.2 Instalar o Hardware
Importante! Desligue da tomada ou desligue
simplesmente o seu computador antes de prosseguir.
Lembre-se que tem de instalar o software da X5v antes
de instalar o hardware.

Nota: Se estiver a substituir um modem ADSL mais
antigo pela X5v, é necessário remover agora o hardware
mais antigo.

1111 Ligue o hardware a partir do painel posterior da X5v.

aaaa Ligue o telefone à tomada PHONE (Telefone). Este
deve ser um telefone normal, não um telefone RDIS.
Sugestão: Se tiver um telefone sem fios com um ou
mais aparelhos, ligue a estação base à tomada PHONE da
X5v.
Nota: Se no seu país não forem utilizadas as fichas RJ-11,
precisará dum adaptador telefónico. Ligue o adaptador à
tomada PHONE da X5v e ligue o telefone à outra
extremidade.

bbbb Ligue uma extremidade do cordão telefónico ADSL da
X5v à tomada ADSL da X5v e a outra à tomada de
parede ADSL. Esta tomada deve ser ligada ao serviço
ADSL.

cccc Se estver a ligar a X5v directamente a um
computador:
Se possível, utilize a porta Ethernet do computador:
Ligue uma extremidade do cabo Ethernet incluído numa
das tomadas LAN da X5v (1, 2, 3 ou 4) e ligue a outra
extremidade à porta Ethernet do computador. Pode ligar
um computador por cada tomada LAN.
Se o seu computador não dispuser duma porta Ethernet
livre, poderá utilizar uma porta USB do computador

       PHONE      ADSL                   LAN 1      2             3          4            USB          RESET     PWR
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Windows: Ligue uma extremidade do cabo USB à tomada
USB da X5v e a outra à porta USB do computador.

Nota:
Pode ligar vários computadores à X5v utilizando uma
combinação de portas e a partilha de acesso à Internet.

dddd Se estiver a ligar a X5v directamente a um hub,
switch, ponto de acesso sem fios ou outro
dispositivo de rede:
Não ligue nesta altura. Em vez disso, ligue a X5v
directamente a um computador (como explicado acima).
Quando tiver terminado este Guia do Utilizador e o seu
computador estiver na Web, pode desligar o computador
da X5v e ligar o dispositivo de rede à X5v. Se assim o
preferir, pode manter o computador ligado à unidade e
ligar o dispositivo de rede a uma das outras portas LAN
da X5v. Para ligar um dispositivo de rede, ligue uma
extremidade de um cabo Ethernet na porta Ethernet do
dispositivo de rede (normalmente chamada uma porta
Uplink ou de Expansão) e a outra extremidade a uma das
tomadas LAN da X5v. Poderá provavelmente utilizar o
cabo Ethernet de ligação directa da X5v para fazer esta
ligação. Contudo, este cabo poderá não funcionar com
certos pontos de acesso ou outros dispositivos. Nesse
caso, deverá comprar um cabo Ethernet Crossover.

2222 Ligue o transformador incluído a uma tomada de energia da
parede e à tomada de energia (PWR) da X5v.

IMPORTANTE:
Utilize apenas o transformador que acompanha a X5v.
Outros transformadores podem danificar o seu hardware.

A luz LINK (Ligar) do painel frontal deve piscar no decurso
deste passo. Concluído este passo da ligação física, a luz
LINK deve passar de intermitente a contínua. Se tal não
acontecer, consulte a página 84.

3333 Ligue o computador.
Se estiver a utilizar a opção USB, deve ser apresentada a caixa
Encontrado Novo Hardware, mostrando o progresso da
instalação. Responda aos pedidos de informação.
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Utilizadores do Windows XP: Poderá ver as caixas de
desresponsabilização da Instalação de Hardware relativas
aos testes para o logotipo Windows. Pode ignorar estas
mensagens com segurança e fazer clique em Continuar
Mesmo Assim.
Utilizadores do Windows 2000: Poderá ver a caixa de diálogo
Não Encontrada a Assinatura Digital. Pode ignorar estas
mensagens com segurança e fazer clique em Sim.
Utilizadores do Windows 98/Me: Reinicie o computador se
tal lhe for pedido.

1.3 Configurar o Internet
Explorer

Utilizadores de Macintosh e Linux: O seu browser da Web é
configurado automaticamente, por isso pode saltar esta secção.
Consulte a página 81 para se certificar de que as definições TCP/IP
do seu computador estão configuradas correctamente.
Utilizadores do Windows: O software que utiliza para efectuar
ligações à Internet tem de estar configurado para ligação à rede ,
não para ligação telefónica. As instruções abaixo aplicam-se ao
Internet Explorer, o browser da Web mais popular. Se estiver a
utilizar o Netscape Navigator ou outro browser, configure-o agora
para utilizar uma ligação à rede – pode ser designada por ligação
por “Rede Local” (Local Area Network) ou por “banda larga”
(broadband).
Se utilizar o Internet Explorer, tem de ter a Versão 5 ou posterior.
A maior parte das pessoas tem a versão correcta. Se tal não
acontecer, sugerimos que obtenha uma actualização gratuita. Se
quiser verificar o número da sua versão, abra o Internet Explorer,
seleccione Ajuda e, em seguida, Acerca do Internet Explorer. O
número da versão está imediatamente sob o logotipo do Internet
Explorer da Microsoft. Pode ignorar todos os números depois do
ponto a seguir ao primeiro dígito.
1111 No ambiente de trabalho, faça clique com o botão direito

(não com o botão esquerdo) no ícone do Internet Explorer e
seleccione Propriedades.
Se não puder aceder ao Internet Explorer:
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Utilizadores do Windows XP: No ambiente de trabalho, faça
clique no botão Iniciar e, em seguida, faça clique em Painel
de Controlo. No Painel de Controlo, faça clique em
Ligações de Rede e de Internet e, em seguida, faça clique no
ícone Opções da Internet.
Utilizadores do Windows 98/Me/2000: No ambiente de
trabalho, faça clique no botão Iniciar, aponte para Definições
e faça clique em Painel de Controlo. Em Painel de
Controlo, faça clique no ícone Opções da Internet.

2222 Na caixa de diálogo Propriedades da Internet, faça clique no
separador Ligações.

3333 No separador Ligações, faça clique em Configurar.

4444 Utilizadores do Windows XP: Na caixa de diálogo Bem-vindo
ao Assistente de Novas Ligações, faça clique em Seguinte.

Se vir uma caixa de diálogo Informação da Localização, faça
clique em Cancelar para voltar à caixa de diálogo Bem-vindo
e volte a fazer clique em Seguinte.

Na caixa de diálogo Tipo de Ligação de Rede, faça clique em
Ligar à Internet.
Na caixa de diálogo Preparar, faça clique em “Configurar
manualmente a minha ligação” e, em seguida, faça clique
em Seguinte.

Na caixa de diálogo Ligação à Internet, faça clique em
“Ligar usando uma ligação de banda larga que está
sempre activa” e faça clique em Seguinte.

5555 Utilizadores do Windows 98/Me/2000: Na caixa de diálogo
Assistente da Ligação à Internet, seleccione “Desejo
configurar manualmente a minha ligação à Internet ou
desejo ligar através de rede local (LAN)” e faça clique em
Seguinte.

Na caixa de diálogo Configurar a Ligação à Internet, altere a
selecção para “Ligo através duma rede local (LAN)” e faça
clique em Seguinte.

Na caixa de diálogo Configuração do acesso à Internet por
rede local, anule a selecção da caixa “Descoberta automática
do servidor proxy”. A seguir clique em Seguinte.
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Uma caixa de diálogo pergunta se quer configurar uma conta
de email. Faça clique em Não e, depois, em Seguinte.

6666 Concluído o processo de configuração, verá uma caixa de
diálogo Terminar o Assistente da Ligação à Internet.
Utilizadores do Windows 98/Me/2000: Assegure que anula a
selecção da caixa “Para ligar imediatamente à Internet ,
seleccione esta caixa….”

7777 Faça clique em Terminar.

8888 Utilizadores do Windows XP: Feche o Painel de Controlo.

Utilizadores do Windows 98/Me/2000: Se o Internet Explorer
se abrir, feche-o antes do passo seguinte da instalação,
Configurar ADSL.

1.4 Configurar o ADSL
1111 Se tiver o Windows, deve ter no ambiente de

trabalho um ícone da Zoom com este aspecto.
Deve fazer duplo clique sobre o ícone para
abrir a Zoom Configuration Manager
(Gestor de Configurações Zoom).
Se o ícone não aparecer, abra o seu browser
Web, escreva http://10.0.0.2 e prima Enter.

2222 Entre em sessão escrevendo a informação seguinte em
minúsculas. (Nota: Terá necessidade destes nome de utilizador
e palavra-passe de cada vez que quiser abrir a consola Zoom
Configuration Manager.)

User Name (Nome de Utilizador): admin

Password (Palavra-passe): zoomvoip
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3333 É apresentada a página Configuração Básica.

É necessário preencher pelo menos três destas caixas:
VPI, VCI e Encapsulation (Encapsulação). O seu
fornecedor de serviços pode ter-lhe fornecido estes valores,
embora a maioria não o faça. Se dispuser deles, a instalação
será um pouco mais rápida e fácil, mas não se preocupe se tal
não acontecer. Dir-lhe-emos como os obter.
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Se o Seu Fornecedor de Serviços
Lhe Deu os Valores de VPI, VCI e
Encapsulation (A Maioria dos(A Maioria dos(A Maioria dos(A Maioria dos
Utilizadores Não os Terá)Utilizadores Não os Terá)Utilizadores Não os Terá)Utilizadores Não os Terá)
1111 Se dispuser desta informação (VPI, VCI e Encapsulation),

introduza-a agora nas caixas apropriadas. O ecrã pode ser
ligeiramente diferente, dependendo da encapsulação que
seleccionar.
Se estiver a utilizar PPP, o seu fornecedor de serviços deve
também ter-lhe dado um nome de utilizador (geralmente o
seu endereço de email ou os caracteres que precedem o sinal @
no seu endereço de email) e uma palavra-passe. Estes NÃO
são o nome de utilizador e a palavra-passe que utilizou para
aceder ao menu da Configuração Básica.) Se não se conseguir
lembrar ou não conseguir encontrar os seus nome de utilizador
e palavra-passe, telefone ao fornecedor de serviços a solicitá-
los. Em seguida, introduza-os.

2222 Faça clique em Save Changes (Guardar Alterações).



16 Manual do Utilizador da X5v

3333 Se a definição de encapsulação que introduziu começa
com PPPoE ou PPPoA: Faça clique em Write Settings to
Flash and Reboot (Escrever Valores na Flash e Reiniciar) e
em Confirm (Confirmar). Uma vez concluído o processo, a
luz LINK (Ligação) da X5V permanece acesa (o que deve
demorar cerca de 15 segundos). Se tal não acontecer, consulte
as Sugestões Para Resolução de Problemas de Ligação na
página 84.

Se a definição de encapsulação que introduziu começa
com 1483 Bridged ou 1483 Routed: Deve agora confirmar
que o seu Endereçamento IP está correctamente definido. Vá
para a página 18.

4444 Vá para o seu browser Web (isto é, Internet Explorer ou
Netscape Navigator) e tente ligar a um endereço Web
familiar.

5555 Se ligar com êxito, a instalação está concluída e está
pronto a navegar na web! Continue com a Configuração do
Serviço VoIP na página 19.
Se a ligação não for estabelecida com êxito, consulte o Anexo
Resolução de Problemas na página 84.

Se NÃO Dispuser dos Valores de
VPI, VCI e Encapsulation do Seu
Fornecedor de Serviços
Se não obtiver os valores do seu fornecedor de serviços, as tabelas
que começam na página 77 mostram os valores para a maioria dos
fornecedores de serviços dos EUA e de muitos outros países. Se
existir mais que um valor para o seu fornecedor de serviços, o mais
vulgar é assinalado com (1), o seguinte com (2), etc.
1111 Vá para as Tabelas na página 77 e encontre na lista o seu

fornecedor de serviços. Se estiver nos EUA e o  seu
fornecedor de serviços não constar da lista, siga as instruções
utilizando os valores de Service Provider Not Shown
(Fornecedor de Serviços Não Apresentado) no fundo da
tabela.
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2222 Introduza agora os valores correspondentes a VPI, VCI, e
Encapsulation nas caixas apropriadas do menu
Configuração Básica. O ecrã pode ser ligeiramente diferente,
dependendo da encapsulação que seleccionar.
Se estiver a utilizar PPP, o seu fornecedor de serviços deve ter-
lhe dado um nome de utilizador (geralmente o seu endereço
de email ou os caracteres que precedem o sinal @ no seu
endereço de email) e uma palavra-passe. Estes NÃO são o
nome de utilizador e a palavra-passe que utilizou para aceder
ao menu da Configuração Básica.) Se não se conseguir lembrar
ou não conseguir encontrar os seus nome de utilizador e
palavra-passe, telefone ao fornecedor de serviços a solicitá-los.
Em seguida, introduza-os.

3333 Faça clique em Save Changes (Guardar Alterações).

4444 Se a definição de encapsulação que introduziu foi PPPoE
ou PPPoA: Faça clique em Write Settings to Flash and
Reboot (Escrever Valores na Flash e Reiniciar) e em Confirm
(Confirmar). Uma vez concluído o processo, a luz LINK
(Ligação) da X5v deve permanecer acesa (o que deve demorar
cerca de 15 segundos). Se tal não acontecer, consulte as
Sugestões Para Resolução de Problemas de Ligação na
página 84.
Se a definição de encapsulação que introduziu foi 1483
Bridged ou 1483 Routed: Deve agora confirmar que o seu
Endereçamento IP está correctamente definido. Vá para essa
secção below.

5555 Vá para o seu browser Web (isto é, Internet Explorer ou
Netscape Navigator) e tente ligar a um endereço Web
familiar.

6666 Se ligar com êxito, a instalação está concluída e está
pronto a navegar na web! Continue com a Configuração do
Serviço VoIP na página 19.
Se não ligar com êxito, continue no passo seguinte abaixo.
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7777 Volte às tabelas da página 77 e introduza os valores mais
frequentes que se seguem—os marcados com (2), se acabou
de introduzir os (1), ou com (3), se não teve êxito com os (2).
Faça clique em Write Settings to Flash and Reboot
(Escrever Valores na Flash e Reiniciar) e em Confirm
(Confirmar). Uma vez concluído o processo, a luz LINK
(Ligação) da X5v deve permanecer acesa (o que deve demorar
cerca de 15 segundos). Lembre-se, se estiver a introduzir 1483
Bridged ou 1483 Routed como valor da Encapsulation e
ainda o não tiver feito, confirme agora que o seu
Endereçamento IP está definido correctamente. Consulte
below. Se não forem indicados mais valores para o seu
fornecedor de serviços e não conseguir ligar, consulte a
Resolução de Problemas na página 84.

8888 Volte agora ao Passo 5.

Configurar o Endereçamento IP

Se o valor de Encapsulation que introduziu na Configuração
Básica foi 1483 Bridged ou 1483 Routed, a X5v pode ser
configurada para DHCP (também conhecido como endereçamento
IP dinâmico) ou com um endereço IP estático. A maioria dos
fornecedores de ADSL utiliza o DHCP. Existe geralmente um
encargo extra para um endereço IP estático e é também necessário
fazer um pedido especial para o obter.

1111 Para configurar a X5v para DHCP, no Basic Setup menu
(Menu de Configuração Básica), seleccione a caixa DHCP
client enable (Activar cliente DHCP). Deixe em branco o
campo Host Name (Nome do Host).

Para configurar a X5v para Endereçamento IP Estático,
vá para a página Advanced Settings (Definições Avançadas) e
faça clique em WAN Settings (Definições Rede Alargada -
WAN). Introduza o endereço IP estático e a máscara de
sub-rede que lhe foram atribuídos pelo seu fornecedor de
serviços. Não altere mais nenhum outro campo!
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2222 Faça clique em Save Changes (Guardar Alterações), em Write
Settings to Flash and Reboot (Escrever Valores na Flash e
Reiniciar) e em Confirm (Confirmar).

3333 Recomece onde saiu (Passo 4 na página 16 ou Passo 5 na
página 17).

1.5 Configurar o Serviço VoIP
Se comprou uma X5v Modelo 5566, a sua unidade já foi
configurada para o serviço VoIP, por isso continue abaixo na
Secção 1.6. Se comprou outro Modelo X5v, siga para o Capítulo 2
na página 39.

1.6 Sugestões para Chamadas
Os telefones ligados à X5v podem ser utilizados para fazer ou
receber chamadas VoIP. A utilização da VoIP proporciona-lhe
muitos dos benefícios de uma segunda linha telefónica porque os
seus outros telefones—desde que não estejam ligados à X5v—
continuam livres para fazer e receber chamadas não VoIP.

Com a X5v, pode:

•  Fazer uma chamada VoIP para outro utilizador da X5v VoIP:
Pegue no telefone que ligou à X5v, aguarde pelo tom de
chamar e marque então o número de telefone VoIP que
pretende chamar. Note que este número não é o mesmo que
um número de telefone alcançado através da rede telefónica
pública tradicional. O website do seu fornecedor de serviços
deverá incluir uma lista dos números de telefone VoIP.

•  Fazer uma chamada VoIP para outro utilizador de VoIP que
assina um serviço VoIP diferente: Deve começar a chamada
marcando o código do serviço VoIP desse utilizador. Siga as
instruções fornecidas pelo seu fornecedor de serviços.

•  Receber chamadas VoIP: Quando um utilizador de VoIP
efectuar uma chamada para o seu número VoIP, dispõe da
opção de ouvir um toque distinto para o alertar da chegada de
uma chamada VoIP. Veja as instruções na página 41.
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•  Comunicar com pessoas que não têm VoIP: Pode utilizar a
VoIP para chamar qualquer telefone que possa ser chamado
através da rede telefónica tradicional. O seu fornecedor de
serviços poderá oferecer esse serviço como uma função
adicional. Certifique-se junto do seu fornecedor de serviços.

Nota: Na eventualidade de um corte de corrente, não poderá
fazer chamadas VoIP enquanto a alimentação eléctrica não
for restabelecida.

Funções Adicionais
Ao fazer chamadas VoIP com a sua unidade X5v, dispõe de várias
funções que podem ter interesse para si:

•  Toque e Tom de Marcação Distintos: O toque e o tom de
marcação da X5v são diferentes dos do seu telefone normal.
Isto significa que pode distinguir facilmente pelo toque se está
a receber uma chamada VoIP.

•  Hook Flash (Suspensão Momentânea): Se receber uma
segunda chamada quando já estiver ocupado com uma
chamada VoIP, ouvirá um tom de chamada em espera. Prima
momentaneamente o botão de hook (suspender) do seu
telefone para falar com a segunda pessoa e volte a premi-lo
para voltar à sua conversa inicial.

Para mais informações sobre as funções das chamadas VoIP,
incluindo sugestões para resolução de problemas, consulte o guia
do utilizador no CD.
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1.7 Jogar Online Utilizando a
X5v

Configurar a X5v para jogos online depende do que pretender
fazer:

•  Se tiver uma Xbox Live, vá para a página 31.
•  Se tiver uma PlayStation 2, vá para a página 32.
•  Se tiver outro jogo online, continue em baixo.

É Necessário Fazer Alguma Coisa?

Apenas há dois casos em que é necessário configurar a X5v
para os jogos online.
— Se estiver a jogar, pela Internet, um jogo “peer-to-peer” ou

“head-to-head” (entre iguais ou frente a frente), terá sempre
que configurar a X5v a não ser que ligue ao parceiro indo a
um site web. Um jogo “peer-to-peer” é aquele em que dois
jogadores competem directamente um contra o outro. Jogos
“peer-to-peer” muito populares são Age of Empires,
Command and Conquer, Dark Reign 2 e Unreal Tournament.
Se não tiver a certeza de que o jogo é “peer-to-peer” consulte
as respectivas instruções.

— Se pretender um jogo multiplayer (vários jogadores) e
pretender ser o host do jogo. Jogos “multiplayer” muito
populares são Half Life, Diablo II, Delta Force, Hexen II,
Myth, Quake II e Warcraft II, III.

Em ambos os casos terá de abrir uma ou mais portas na
firewall da X5v como descrito abaixo, para que a  firewall não
bloqueie os outros jogadores. Os dois processos de conseguir
isto são Configurar um Servidor Virtual, se precisar de poucas
portas, ou Configurar o DMZ, o que abre todas as portas da X5v.
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Importante!
Se o seu computador já tiver uma firewall instalada: Se tiver
uma firewall instalada no seu computador, como por exemplo a
firewall do Windows XP, poderá ter necessidade de a desactivar
antes de abrir portas por configuração dum servidor virtual ou dum
DMZ. Se o não fizer, o seu computador pode bloquear as portas
que está a tentar abrir.

Configurar a X5v para Jogos
“Peer-to-Peer” e para Hosting
(Hospedagem) de Jogos
“Multiplayer” (Configurar um Servidor
Virtual)

1111 Determine que portas têm de ser abertas para os
jogos.

A maioria dos manuais dos jogos “peer-to-peer” e “multiplayer”
indicar-lhe-ão exactamente que porta ou portas têm de estar
abertas. Se o seu manual não o fizer, pode procurar a informação
em:

www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm
Se tiver encontrado as definições das portas para o jogo,
recomendamos que as imprima, que as escreva ou que mantenha
o manual à mão.

Jogos diferentes exigem números diferentes de portas abertas. Pode
ser uma única porta ou uma centena ou mais de portas. Cada
porta necessária tem de ser configurada individualmente,
pelo que quantas mais portas forem necessárias ao jogo mais
tempo demorará a configuração. Alguns jogos utilizam mesmo
portas “dinâmicas”, significando que as portas utilizadas pelo jogo
variam constantemente, pelo que não pode configurar números de
portas específicos.
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Existe uma configuração que abre todas as suas portas para o
jogo, designada por DMZ. Se não conseguir encontrar as
configurações de portas no manual do jogo ou no site web
indicado acima, se tiver de abrir mais de 20 portas (que é o máximo
permitido), se a documentação do jogo indicar que são utilizadas
portas dinâmicas ou se não quiser gastar o tempo para abrir
múltiplas portas, consulte as instruções sobre DMZ na página 53.

AVISO:
Sempre que abrir uma porta adicional diminuirá a eficácia da sua
firewall, pelo que quanto menos  portas abrir melhor.

2222 Escolha um Endereço IP para Jogar.
Faça clique no ícone do Zoom X5v do ambiente de trabalho (ou
escreva 10.0.0.2 no browser Web tal como faria normalmente para
escrever um endereço web) para obter a Página Principal da X5v.
Faça clique no ícone Advanced Setup (Configuração Avançada) e,
em seguida, faça clique em LAN Settings (Definições da LAN).
Verá o início e o fim do intervalo dos endereços IP de LAN
dinâmicos (DHCP) da X5v. Terá de escolher um Endereço IP que
esteja fora deste intervalo. Normalmente escolherá o número
acima seguinte. Por exemplo, se o intervalo mostrado for 10.0.0.4
a 10.0.0.15, o seu Host IP Address (Endereço IP de Host) deve ser
o endereço IP a seguir a 10.0.0.15 ou seja 10.0.0.16. A não ser que
tenha alterado as definições de endereços IP da X5v, o que é muito
improvável, utilize o número 10.0.0.16. Se não utilizar o 10.0.0.16
tome nota do número que escolher para sua referência. O resto das
instruções assumirão que está a utilizar 10.0.0.16.

Endereço IP para Jogos: _______________________________

Os utilizadores do Windows continuam abaixo.
Os utilizadores de Macintosh saltam para o Passo 5.
Os utilizadores de Linux saltam para o Passo 6.
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3333 Utilizadores do Windows: Abra a caixa de diálogo
Propriedades do TCP/IP.

Para o Windows XP: No ambiente de trabalho, faça clique no
botão Iniciar, aponte para Painel de Controlo e, em seguida, para
Ligações de Rede. Faça clique com o botão direito (NÃO com o
botão esquerdo) em Ligação por Rede Local, seleccione
Propriedades, destaque a entrada TCP/IP da sua placa NIC de
interface (deve começar com TCP/IP e ter os caracteres 10/100,
NIC ou Ether – e não ter as palavras AOL, Dial-up ou Adapter).
Faça clique em Propriedades para visualizar a caixa de diálogo
Propriedades do TCP/IP do Windows.

Para o Windows 2000: No ambiente de trabalho, faça clique no
botão Iniciar, aponte para Definições e, em seguida, para
Ligações por Rede e por Telefone. Faça clique com o botão
direito (NÃO com o botão esquerdo) em Ligação por Rede
Local, seleccione Propriedades, destaque a entrada TCP/IP da
sua placa NIC de interface (deve começar com TCP/IP e ter os
caracteres 10/100, NIC ou Ether – e não ter as palavras AOL,
Dial-up ou Adapter). Faça clique em Propriedades para
visualizar a caixa de diálogo Propriedades do TCP/IP do
Windows.

Para o Windows 98 e Me: No ambiente de trabalho, faça clique
no botão Iniciar, aponte para Definições e, em seguida, Painel
de Controlo. Faça duplo clique no ícone Rede para visualizar o
ecrã de configuração de Rede. Destaque a entrada TCP/IP da sua
placa NIC de interface (deve começar com TCP/IP e ter os
caracteres 10/100, NIC ou Ether – e não ter as palavras AOL,
Dial-up ou Adapter). Faça clique em Propriedades para
visualizar a caixa de diálogo Propriedades do TCP/IP do
Windows.
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4444 Utilizadores do Windows: Introduza as Definições
IP.

Para Windows 2000 e XP:
Faça clique nos botões Utilizar o seguinte endereço IP e
Utilizar os seguintes endereços de servidor DNS para que
apareça um ponto negro. Introduza então os valores para
Endereço IP, Máscara de Sub-rede, Gateway Predefinido e
Servidor DNS preferido como mostrado abaixo.

A maior parte dos utilizadores pode copiar a informação
exactamente como mostrada acima e na tabela abaixo. No entanto,
se no Passo 2 escolher um endereço IP diferente de 10.0.0.16,
introduza o número que escolheu em vez de 10.0.0.16. Quando
tiver terminado, clique em OK e continue no Passo 7.

Endereço IP 10.0.0.16

Máscara de sub-rede 255.255.255.0

Gateway predefinido (Endereço
IP LAN da X5v)

10.0.0.2

Servidor DNS preferido 10.0.0.2
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Para o Windows 98 e Me:
Faça clique em Especificar um Endereço IP e introduza os
valores para Endereço IP e Máscara de Sub-rede mostrados
abaixo, a não ser que, no Passo 2, tenha escolhido um
Endereço IP diferente de 10.0.0.16, caso em que deve introduzir
o número que escreveu em vez de 10.0.0.16.

Endereço IP 10.0.0.16

Máscara de sub-rede 255.255.255.0

Faça agora clique no separador Configuração do DNS no cimo
do menu. Faça clique em Activar DNS. Introduza qualquer nome
(isto é, o seu nome, as palavras “O Meu Computador”, uma
palavra favorita ou quaisquer outras  letras ou números) na caixa
com a designação Host:. O nome do Host: é obrigatório.

Preencha a caixa Ordem de Procura de Servidor DNS com o
número 10.0.0.2 , faça clique em Adicionar e, em seguida, faça
clique no separador Gateway próximo do topo da página. Quando
abrir o ecrã Gateway, preencha a caixa Novo gateway: com o
número 10.0.0.2 e faça clique em Adicionar e OK, e continue no
Passo 7.
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5555 Utilizadores do Macintosh: Abra o Painel ou Janela
TCP/IP e introduza as definições IP.

Para Mac OS X:
Em Dock, escolha System Preferences e a seguir Network para
apresentar o painel Network (Rede). (Para OS X 3, também tem
de fazer clique no botão Configure).

No separador TCP/IP, realce Manually na caixa da lista
Configure: e introduza os valores para Endereço IP, Máscara de
Sub-rede, Router, e Servidores DNS mostrados abaixo, a não
ser que, no Passo 1, tenha escolhido um Endereço IP
diferente de 10.0.0.16, caso em que deve introduzir o número que
escreveu em vez de 10.0.0.16. Quando tiver terminado, clique em
Save (Guardar) ou Apply Now (Aplicar Agora) e continue no
Passo 7.
Endereço IP 10.0.0.16

Máscara de sub-rede 255.255.255.0

Router
(Endereço IP LAN da X5v)

10.0.0.2

Servidores DNS 10.0.0.2



28 Manual do Utilizador da X5v

Para Mac OS 7.6.1 – 9.2.2:
No menu Apple, escolha Control Panels e a seguir TCP/IP para
apresentar a janela TCP/IP. No separador TCP/IP, realce
Manually na caixa da lista Configure: e introduza os valores para
Endereço IP, Máscara de sub-rede, Endereço do router e
Endereço do servidor de nomes mostrados abaixo, a não ser
que, no Passo 1, tenha escolhido um Endereço IP diferente de
10.0.0.16, caso em que deve introduzir o número que escreveu em
vez de 10.0.0.16. Quando tiver terminado, feche a Janela e será
solicitado a fazer clique em Save (Guardar). Agora continue no
Passo 7.

Endereço IP 10.0.0.16

Máscara de sub-rede 255.255.255.0

Endereço do router
(Endereço IP LAN da X5v)

10.0.0.2

Endereço do servidor de nomes 10.0.0.2

6666 Utilizadores de Red Hat Linux:

aaaa Edite /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de
forma a conter as seguintes linhas:
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 A seguir edite ou crie /etc/resolv.conf de forma a
conter a seguinte linha:
NAMESERVER=10.0.0.2
Nota: Se estiver a utilizar outra versão do Linux e não tiver
a certeza sobre como introduzir esta informação, consulte
o ficheiro de ajuda ou a documentação que veio com o seu
sistema operativo.

cccc Continue no Passo 7.
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7777 Todos os Utilizadores: Regresse à página Advanced
Setup (Configuração Avançada) da X5v e faça clique
no botão Virtual Server (Servidor Virtual).

Se já tiver fechado a consola Zoom Configuration Manager, faça
clique no ícone da X5v da Zoom no ambiente de trabalho (ou
escreva 10.0.0.2 no browser da Web) e faça clique no ícone
Advanced Setup (Configuração Avançada).

8888 Configure o Servidor Virtual.
É aqui onde tem de introduzir a informação que obteve no manual
do jogo ou no site www.practicallynetworked.com.
Infelizmente só pode configurar uma porta de cada vez. De
cada vez que configurar uma nova porta, o computador será
reiniciado quando premir Write Settings to Flash and Reboot
(Escrever Definições na Flash e Reiniciar).

Se tiver um número elevado de portas, poderá levar mais tempo (o
Servidor Virtual admite um máximo de 20 entradas). Este o motivo
por que algumas pessoas preferem configurar um DMZ, que abre
todas as portas de uma vez. Se quiser configurar um DMZ,
consulte as instruções sobre DMZ na página 53. Lembre-se, um
DMZ é fácil e funcionará com qualquer jogo, mas impedirá que a
firewall do X5v proporcione qualquer segurança ao seu sistema.

Se pretender continuar, introduza agora a informação
mostrada abaixo no ecrã de configuração do Servidor Virtual.
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Porta Pública Porta de entrada TCP/UDP da Internet que
pretende abrir: É o número da porta, ou um
dos números de porta, que obteve do
manual do jogo ou do website
www.practicallynetworked.com

Porta Privada Porta de entrada TCP/UDP da X5v que
pretende enviar para o lado da LAN:  É o
número da porta ou dos números de porta
que obteve do manual do jogo ou do
website www.practicallynetworked.com

Este número e o número da porta pública
acima são normalmente o mesmo para
cada entrada de porta individual.

Tipo de Porta O predefinido é TCP. Alguns jogos utilizam
TCP e UDP. Se o seu jogo utilizar os dois
tipos, terá de preencher esta tabela duas
vezes para cada porta, uma utilizando TCP
e outra vez utilizando UDP.

Endereço IP do
Host

Endereço IP fixo do computador host—é o
mesmo endereço IP que escolheu no Passo
2 e introduziu no Passo 4, provavelmente
10.0.0.16.

9999 Depois de introduzir a  informação acima, faça
clique em Add This Setting (Adicionar Esta
Definição).
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10101010 Faça clique em Write Settings to Flash and Reboot
(Escrever Valores na Flash e Reiniciar).

O computador será reiniciado. Se tiver necessidade de abrir
portas adicionais, volte ao Passo 3, 5, ou 6 (Window, Mac,
Linux, respectivamente), e repita.

IMPORTANTE:
Os jogadores do exterior terão necessidade de conhecer o
Endereço IP WAN da X5v. Para determinar este endereço, faça
clique no ícone System Status (Estado do Sistema) no topo da
página web da X5v e desloque-se para baixo, para a secção WAN
Status (Estado da WAN). Qualquer acesso à LAN deve ser feito
através do WAN IP da X5v. Os utilizadores do exterior têm de
aceder ao WAN IP, não ao IP da máquina LAN.

Utilizar a X5v com a Xbox® Live
Não são necessárias definições especiais para utilizar a Xbox Live.
Se estiver a utilizar a encapsulação PPP, introduza apenas os seus
Nome de Utilizador e Palavra-passe para entrada em sessão ADSL
indicados pelo seu fornecedor na página de Basic Setup
(Configuração Básica) da X5v. Uma vez concluída a instalação, siga
os seguintes passos.

1111 Actualize o Dashboard da Xbox: Tenha disponível o Starter
Kit (Kit de Iniciação) da Xbox Live. Introduza o CD da Xbox
Live na Xbox. Uma vez concluída a actualização, o menu
principal incluirá uma entrada para a Xbox Live.

2222 Ligue a X5v e a Xbox: Utilizando um cabo Ethernet, encaixe
uma extremidade na tomada da Xbox e a outra numa das
tomadas Ethernet (LAN) da X5v. Nota: Se não tiver utilizado
o cabo Ethernet incluído no pacote da X5v para a ligar ao
computador, pode utilizá-lo agora. Caso contrário, poderá
comprar um na loja local de electrónica ou de computadores.
Introduza o módulo Communicator da Xbox no encaixe de
expansão do Controller da Xbox (encaixe do topo) e, em
seguida, introduza a ficha dos auscultadores no módulo
Communicator.
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3333 Active a sua conta Xbox Live: O CD da Xbox Live ainda
deve estar na Xbox. Recomendamos que veja um vídeo que
explica o processo de instalação: Seleccione, no menu, Xbox
Live. No Dashboard, seleccione Xbox Live e responda aos
pedidos. Nota: Terá necessidade do seu código de assinatura
para activar a conta—este número está na capa do CD. (Se
tiver necessidade de instruções mais detalhadas, consulte a
documentação da Xbox Live.)

E já está! Pode carregar um dos jogos de demonstração incluídos
no CD da Xbox Live ou utilizar qualquer outro jogo para a Xbox
Live. Agora vá para a Secção 1.8, Descrição do Painel Frontal na
página

Utilizar a X5v com a PlayStation® 2
A PlayStation 2 tem de ser ligada à X5v: Utilizando um cabo
Ethernet, encaixe uma extremidade na tomada Network (Rede) da
PlayStation e a outra numa das tomadas Ethernet (LAN) da X5v.
Nota: Se não tiver utilizado o cabo Ethernet incluído no pacote da
X5v para a ligar ao computador, pode utilizá-lo agora. Caso
contrário, poderá comprar um na loja local de electrónica ou de
computadores. Siga, depois, os passos abaixo.

1111 Carregue na PlayStation 2 o Network Adapter Start-up Disc
(Disco de Arranque do Adaptador de Rede) da PS2 que foi
fornecido com o adaptador de rede da PS2.

2222 No menu principal da PlayStation, seleccione ISP Setup
(Configuração do ISP).

3333 Se tiver definições de rede pré-existentes na PlayStation 2, ser-
lhe-á pedido para seleccionar New Network Setting (Novas
Definições de Rede) antes de seleccionar Local Area
Network (LAN) (Rede Local). Caso contrário, seleccione
simplesmente Local Area Network (LAN) (Rede Local).

4444 Seleccione Advanced Setup (Configuração Avançada) e Set
Manual IP (Configurar IP Manual).
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5555 Preencha estes campos:

Endereço IP 10.0.0.50

Máscara de sub-
rede

255.255.255.0

Router ou
Gateway
Predefinido

10.0.0.2

Em seguida seleccione Continue (Continuar).

6666 Preencha estes campos:

DNS Principal 10.0.0.2

DNS
Secundário

10.0.0.2

Em seguida seleccione Continue (Continuar).

7777 Seleccione Test Settings (Definições de Teste). É executado
um teste de ligação. Verá a mensagem, “The test for
connecting to your ISP was successful! (Teve êxito o teste
para ligar ao seu ISP) Please save your network setting
(Guarde a configuração de rede).” Se não tiver tido êxito,
confirme a informação que introduziu nos passos 5 e 6.
Em seguida, seleccione Continue (Continuar).

8888 Introduza um Network Setting Name (Nome da
configuração de rede) (o que quiser) e seleccione Save
(Guardar). Está agora concluída a configuração do Fornecedor
do Serviço. Responda aos pedidos para inscrição online.



34 Manual do Utilizador da X5v

9999 Utilizando o computador ligado à X5v, vá para a página
Advanced Setup (Configuração Avançada) da X5v e faça
clique no botão DMZ. Seleccione Enable (Activar) na lista
pendente do DMZ, e introduza o endereço IP estático
10.0.0.50 no campo DMZ Host IP (IP do Host DMZ). Faça
clique em Save Changes (Guardar Alterações), em Write
Settings to Flash and Reboot (Escrever Valores na Flash e
Reiniciar) e em Confirm (Confirmar) para concluir o processo.

IMPORTANTE:
Os jogadores do exterior terão necessidade de conhecer o
Endereço IP WAN da X5v. Para determinar este endereço, faça
clique no ícone System Status (Estado do Sistema) no topo da
página web da X5v e desloque-se para baixo, para a secção WAN
Status (Estado da WAN).

Agora continue na Secção acima.
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1.8 Descrição do Painel Frontal

Luz Descrição

PWR Acende quando a X5v estiver ligada a uma fonte de energia.
LINK Pisca quando a X5v está a proceder à sequência de

arranque; permanece acesa quando a unidade tiver
estabelecido a sincronização com a ligação ADSL. Nota: Se
a luz não passar de intermitente a contínua após um ou dois
minutos, verifique junto do seu fornecedor de ADSL se a
ligação ADSL está activada ou consulte as sugestões para
resolução de problemas na página 84.

DATA Pisca quando estiver a ocorrer uma transferência de dados
pela linha ADSL.

USB Acende quando a porta USB da X5v estiver ligada a uma
porta USB com energia do computador.

LAN
1-4

Acende quando a porta LAN da X5v estiver ligada à porta
Ethernet dum dispositivo com energia.

VoIP Acende quando estiver a decorrer uma chamada de Voz
sobre IP.

Se tiver seguido as instruções do manual até este ponto, o seu
gateway ADSL e a VoIP deverão estar a funcionar. Parabéns! Está
pronto a desfrutar a X5v!
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1.9  Se Tiver Necessidade de
Ajuda

•  Se tiver problemas na instalação do hardware, o nosso Pessoal
de Apoio Técnico terá muito gosto em ajudá-lo.

Utilizadores do Windows: Consulte a secção de Customer
Support (Apoio aos Clientes) do CD para obter as informações
de contacto. Poderá também ler as Perguntas Mais Frequentes
(Frequently Asked Questions) do CD.

Utilizadores de Macintosh e Linux: Encontrará
informações de Apoio aos Clientes e Documentação do
Utilizador no formato Adobe PDF nas pastas respectivas do
directório do CD-ROM fornecido com a X5v.

•  A Zoom também pode disponibilizar, de tempos a tempos,
firmware melhorado. Este estará disponível em
www.zoom.com,  em conjunto com instruções de
actualização. Recomendamos que verifique periodicamente
neste site a existência de actualizações.
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1.10 Repor a X5v nos seus
Valores Predefinidos

Se alterou as definições do sistema da unidade X5v e por algum
motivo desejar restaurá-las para os valores predefinidos de fábrica,
pode fazê-lo de uma de duas maneiras: Pode efectuar uma
restauração por software ou por hardware.

Se puder abrir o seu browser da Web e aceder à interface do
utilizador da X5v, a restauração por software é efectuada como a
seguir se indica:

•  Na página Advanced Setup (Configuração Avançada), em
Administration (Administração), clique em Reset to Default
(Repor Valores Predefinidos). Será solicitado a fazer clique no
botão Write Settings to Flash and Reboot (Escrever Valores
na Flash e Reiniciar. Quando este processo estiver concluído,
as definições de fábrica terão sido repostas na unidade. Para
continuar, faça clique num dos ícones do topo da página.

Se perder a ligação para a unidade e não conseguir estabelecer
comunicação com a mesma através do browser da Web, efectue
uma restauração por hardware como a seguir se indica.

•  Utilizando um clip para papel, prima o botão RESET situado
no painel posterior da unidade. Mantendo o botão premido,
conte até cinco e depois liberte o botão. A luz LINK da
unidade apaga-se e a seguir começa a piscar lentamente, cerca
de uma vez por segundo. Pode ter agora a certeza de que todas
as definições do sistema foram restauradas para os valores
predefinidos de fábrica.
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1.11 Utilizadores do Windows:
Remover a X5v

Se estiver a utilizar o Windows e desejar remover a X5v—por
exemplo, se deslocar o computador para uma localização que não
disponha do serviço ADSL—deve remover o software antes de
desconectar o hardware.

1111 
No ambiente de trabalho, seleccione Iniciar | Programas |
Zoom VoIP Gateway | Uninstall.

2222 
Quando solicitado a confirmar a sua escolha, faça clique em
Yes (Sim).

3333 
Quando o processo estiver concluído, será solicitado a fazer
clique em Finish (Terminar).

4444 
Desconecte o hardware da X5v.



Capítulo 2: Definições Voice Over IP 39

2
Definições Voice Over IP

Se comprou uma unidade X5v Modelo 5566, não precisa de ler este
capítulo. Se comprou outro modelo da X5v, continue a ler.

2.1 Como Aceder às Opções VoIP
Para aceder às opções VoIP, faça clique no ícone do telefone
Voice over IP no topo da página principal da interface da X5v. (Se
tiver saído da X5v e não se lembrar da maneira de estabelecer a
comunicação com a mesma, consulte a página 13.)

Esta página mostra o estado da ligação VoIP e algumas definições
básicas. Se esta página tiver uma User ID (ID do Utilizador) já
preenchida, as suas definições estão provavelmente correctas e
pode passar à Secção 1.6 na página 19. Caso contrário, continue
aqui.
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Note que para alguns fornecedores de serviços, as definições de
voice over IP são mostradas no seu web site ou na secção VoIP de
www.zoom.com

A secção Status (Estado) da página é apenas de visualização.

Registration Status
(Estado do Registo)

Indica se a X5v está registada no
seu fornecedor de serviços VoIP,
e no caso de ainda não estar,
qual foi o último passo de registo
efectuado.

User ID
(ID do Utilizador)

Número atribuído a si pelo seu
fornecedor de serviços VoIP.
Nota: Muito provavelmente, será
idêntico ao seu número de
telefone VoIP.

Auto-Configuration Status
(Estado de Configuração
Automática)

Indica se a sua unidade X5v
recebeu informação de
configuração automática da
conta do seu fornecedor de
serviços (se disponível).
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World Wide Number
(Número Universal)

Um número DID (Direct Inward
Dialing - Marcação directa para
dentro) que pode ser utilizado
pelas pessoas que usam um
telefone standard para fazer
chamadas para a sua ligação
VoIP. Nota: É preciso assinar
este serviço e esta função não é
oferecida por todos os
fornecedores de serviços.

A secção Basic Setup (Configuração Básica) da página Voice
Over IP apresenta algumas definições descritas a seguir.

Server
(Servidor)

O endereço IP do servidor TFTP do serviço
VoIP. Se este endereço não estiver pré-
configurado, terá de introduzir o endereço
IP do servidor TFTP que o seu fornecedor
de serviços lhe indicar.

Filename
(Nome do ficheiro)

O nome do ficheiro config. da X5v no
servidor TFTP. Se não estiver pré-
configurado, utilize o nome do ficheiro que
o seu fornecedor de serviços lhe indica.

Encryption
(Encriptação)

Seleccione esta caixa se o seu fornecedor
de serviços suportar a encriptação do
ficheiro config. que obteve por download.

Display Name
(Nome mostrado)

O nome ou ID que deseja que seja
apresentado quando faz uma chamada.
Para esta função funcionar, o destinatário
da chamada deve dispor da função Caller
ID (ID do autor da chamada). Nota: Nem
todos os fornecedores de serviços
suportam esta função.

Select Tone & Ring
by Country/Region
(Seleccionar tom e
toque por país ou
região)

Menu pendente de países e regiões. Para
cada entrada do menu de países, dispõe de
duas alternativas: standard ou VoIP. A
opção VoIP oferece tons e toques
diferentes dos do serviço telefónico
convencional. Se nenhuma das opções
apresentadas parecer apropriada,
recomenda-se a utilização de ITU/Europe.
No entanto, se assim o desejar, pode
personalizar estas definições
seleccionando Add/Edit Country
(Adicionar/Editar País).
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Download
Configuration Now
(Fazer download
agora)

Faça clique para dar início ao download de
um ficheiro actualizado de configuração da
conta do seu fornecedor de serviços. Nota:
Sempre que proceder à reinicialização da
X5v, será feito automaticamente o
download de um ficheiro de configuração;
este botão destina-se aos utilizadores que
não desejam efectuar a reinicialização mas
pretendem verificar as actualizações dos
ficheiros de configuração.

2.2 Alterar as Definições VoIP
Faça clique no botão Advanced VoIP Setup (Configuração VoIP
Avançada) da página Voice Over IP. A partir desta página, pode
alterar as definições VoIP da X5v se tiver que as fazer
corresponder com as do seu fornecedor de serviços.

Enable or Disable
VoIP (Activar ou
Desactivar VoIP)

O valor predefinido é Activar. Faça clique
em Disable para desactivar a função VoIP
da X5v.

Enable or Disable SIP
Registration (Activar

O valor predefinido é Activar. Faça clique
em Disable para configurar as chamadas
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ou Desactivar Registo
SIP)

directamente para outro dispositivo VoIP
sem efectuar o registo com um serviço
VoIP. O Manual de Referência Técnica
contém instruções relativas ao registo SIP;
consulte a secção Apoio Técnico em
www.zoom.com

Auto Account
Configure
(Configurar
Automaticamente a
Conta)

Activada por predefinição. Anule a
selecção da caixa para impedir que as
informações já introduzidas nesta página
sejam automaticamente substituídas. Nota:
Se desejar configurar a conta
manualmente, precisará de informações
específicas do seu fornecedor de serviços
para concluir os campos desta página.

User ID
(ID do Utilizador)

ID que lhe é atribuída pelo seu fornecedor
de serviços VoIP.

Authorization ID
(ID para Autorização)

ID para autorizar a conta e atribuída pelo
seu fornecedor de serviços VoIP (nem
todos os fornecedores de serviços
oferecem esta função).

Password
(Palavra-passe)

Palavra-passe atribuída pelo seu
fornecedor de serviços VoIP.

Display Name
(Nome mostrado)

O nome ou ID que deseja que seja
apresentado quando faz uma chamada.
Para esta função funcionar, o destinatário
da chamada deve dispor da função Caller
ID (ID do autor da chamada). Nota: Nem
todos os fornecedores de serviços
suportam esta função.

SIP Registrar
Address
(Endereço do Registo
SIP)

Endereço IP do registo SIP do seu
fornecedor de serviços. Pode introduzi-lo
como um endereço IP numérico ou como
um URL.

SIP Registrar Port
(Porta do Registo SIP)

Porta IP do registo SIP do seu fornecedor
de serviços. O valor predefinido é 5060.

SIP Proxy Address
(Endereço do Proxy
SIP)

Endereço IP do servidor de proxy SIP do
seu fornecedor de serviços VoIP. Pode
introduzi-lo como um endereço IP numérico
ou como um URL.

SIP Proxy Port
(Porta do Proxy SIP)

Porta IP do servidor de proxy SIP do seu
fornecedor de serviços VoIP. O valor
predefinido é 5060.

Outbound Proxy
Address

Endereço IP do servidor de proxy de
saídas do seu fornecedor de serviços VoIP.
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(Endereço do Proxy de
Saídas)

Pode introduzi-lo como um endereço IP
numérico ou como um URL.

Outbound Proxy Port
(Porta do Proxy de
Saídas)

Porta IP do servidor de proxy de saídas do
seu fornecedor de serviços VoIP. O valor
predefinido é 5060.

SIP Registration
Interval
(Intervalo do Registo
SIP)

Tempo (medido em segundos) entre os
pedidos de registo ao serviço VoIP. O valor
predefinido é 30.

Authentication
Method
(Método de
Autenticação)

Método de autenticação de segurança
utilizado pelo seu fornecedor de serviços
VoIP. O valor predefinido é MD5 (Message
Digest 5), algoritmo criptográfico
sancionado por RSA.

Local SIP Port
(Porta SIP Local)

A porta utilizada pela X5v, relativamente à
porta SIP utilizada pelo equipamento do
fornecedor de serviços. O valor predefinido
é 5060.

RTP Media Port
(Porta de Media RTP)

Porta IP base que a X5v utiliza para RTP
(Real-Time Transport Protocol, um
protocolo da Internet para a transmissão de
dados tais como áudio e vídeo em tempo
real). O valor predefinido é 5000.

Codec Preferences
(Preferências Codec)

Pode escolher as prioridades dos codecs
(COde/DECode) a utilizar de 1 a 3. O valor
predefinido para a primeira prioridade é
G.711u (melhor qualidade de voz da
América do Norte). Outras opções são
G711a (fora da América do Norte) e G729
(utiliza menor largura de banda).
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2.3 Reencaminhamento de
Chamadas e Chamadas em
Espera

A página Supplementary Services (Serviços Suplementares)
apresenta as funções de gestão das chamadas VoIP da X5v tais
como Reencaminhamento de Chamadas e Chamadas em Espera.
Faça clique no respectivo botão da página Voice Over IP.

Nota:
As capacidades de gestão de chamadas da X5v estão capacitadas
por predefinição, mas para as activar é necessário introduzir os
comandos de reencaminhamento de chamadas VoIP da X5v
utilizando o teclado do telefone. A secção que se segue
imediatamente à tabela explica como o fazer.
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Activar as Funções de Gestão de
Chamadas

Forward Calls To
(Reencaminhar as
chamadas para)

Introduza o número de telefone da
localização para onde deseja
reencaminhar as chamadas VoIP que
chegam. Também pode introduzir o
número para reencaminhamento
utilizando o teclado do telefone, como se
explica mais adiante nesta tabela.

Forward All Calls
(Reencaminhar todas
as chamadas)

Activa o reencaminhamento de todas as
chamadas VoIP para o número para
reencaminhamento especificado.

Forward When Busy
(Reencaminhar se
ocupado)

Activa o reencaminhamento das
chamadas VoIP para o número para
reencaminhamento especificado quando o
telefone da X5v estiver ocupado.

Forward When No
Answer
(Reencaminhar se não
for atendida)

Activa o reencaminhamento das
chamadas VoIP para o número para
reencaminhamento especificado quando
as chamadas não forem atendidas.
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Enable Call Waiting
(Activar as chamadas
em espera)

Activada por predefinição.
A função de chamadas em espera avisa-o
por meio de um toque quando estiver a
utilizar o telefone e chegar outra
chamada. Prima o botão de hook
(suspender) do seu telefone para atender
a Segunda chamada, e a pessoa com
quem estava a falar será colocada em
espera. Prima novamente para regressar
à chamada inicial.

Enable Call Return
(Activar a devolução
das chamadas)

Activada por predefinição. Marque o
número de devolução da chamada para a
sua região, precedido pelo sinal #, se
desejar que a X5v marque o último
número do qual foi feita uma tentativa de
o chamar. Se não souber o número de
devolução da chamada ou se este não
funcionar, marque # e a seguir * 6 9

Activar as Funções de Gestão das
Chamadas
A sequência de comandos para controlar o reencaminhamento de
chamadas é simples. Mais abaixo poderá ver uma tabela amostra.
No teclado do telefone, introduza

<Código de reencaminhamento> <Número para
reencaminhamento> #
A X5v tentará enviar a chamada para o Número para
reencaminhamento.

Se alguém atender dentro de 15 segundos, a função de
reencaminhamento torna-se activa. Caso contrário, tem de voltar a
introduzir o comando:

<Código de reencaminhamento> <Número para
reencaminhamento> #
Então a função de reencaminhamento que seleccionou torna-se
activa.

Quando o reencaminhamento de chamadas estiver activo, ouvirá
um tom de marcação intermitente.
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Tabela amostra dos códigos de activação
Função EUA RU

Reencaminhar
todas

* 7 2 * 2 1 *

Reencaminhar se
ocupado

* 7 4 * 6 7 *

Reencaminhar se
não atender

* 7 5 * 6 1 *

Desactivar o
reencaminhamento

* 7 3 # 2 1 *

Para desactivar o Reencaminhamento de Chamadas, introduza

< Forward Deactivate (Desactivar o reencaminhamento) > #
Nota: A desactivação do reencaminhamento das chamadas só
desactiva uma função de reencaminhamento actualmente activa. Não
desactiva a capacidade de reencaminhamento da X5v. Isso terá de
ser feito na página Supplementary Services da X5v ou pelo seu
fornecedor de serviços.

Agora vá para a Secção 1.6, Sugestões para Chamadas na página
19.
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3
Opções de Configuração

Avançadas
Além das opções de configuração básica, a unidade X5v inclui
opções para definições avançadas. A X5vfoi concebida de
forma que as definições de configuração básica são suficientes
para a maioria dos utilizadores. As informações deste capítulo
aplicam-se ao seu caso se:
•  Seu fornecedor está a utilizar a encapsulação1483. Nesse

caso poderá ser aconselhado a configurar a X5v para
utilizar um endereço IP estático.

•  Dispõe de uma LAN e deseja alterar as definições NAT.
•  Precisa de configurar um DMZ (zona desmilitarizada) para

jogar um jogo na Internet.

3.1 Como Utilizar as Opções
Avançadas

As definições de configuração avançada da X5v podem ser
acedidas a partir da página Advanced Setup (Configuração
Avançada). Faça clique no respectivo ícone no topo da página da
web da X5v. (Se tiver saído da X5v e não se lembrar da maneira de
estabelecer a comunicação com a mesma, consulte a página 13.)
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3.2 Como Configurar a X5v para
Utilizar um Endereço IP Estático

A maioria dos fornecedores de serviços ADSL utilizam o DHCP,
também conhecido como endereçamento IP dinâmico, em vez de
endereços IP estáticos. No entanto, se o seu fornecedor de serviços
está a utilizar a encapsulação 1483 Bridged ou Routed IP, dispõe da
opção de utilizar um endereço IP estático. Normalmente, terá que
solicitar (e pagar extra por isso) um endereço IP estático. A fim de
configurar a X5v para utilizar um endereço IP estático, vá para a
página WAN Settings (Definições WAN), e preencha os seguintes
campos.

Encapsulation
(Encapsulação)

Introduza o modo de encapsulação indicado
pelo seu fornecedor. Lembre-se que tem de
começar por 1483 Bridged IP ou 1483 Routed
IP; caso contrário não poderá utilizar um
endereço IP estático.

VPI Indicado pelo seu fornecedor de serviços. Se
tiver perdido ou esquecido a sua definição VPI,
pode consultar as tabelas que começam na
página 77.

VCI Indicado pelo seu fornecedor de serviços. Se
tiver perdido ou esquecido a sua definição VCI,
pode consultar as tabelas que começam na
página 77.
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DHCP client
enable (Activar
cliente DHCP)

Deve anular a selecção desta caixa. Tem de
ficar desactivada.

Static IP Address
(Endereço IP
Estático)

Introduza o endereço IP estático indicado pelo
seu fornecedor de serviços.

Subnet Mask
(Máscara de Sub-
rede)

Introduza a máscara de sub-rede do endereço
IP estático indicado pelo seu fornecedor de
serviços.

Default Gateway
(Gateway
Predefinido)

Introduza o endereço IP do gateway
predefinido indicado pelo seu fornecedor de
serviços.

Uma vez preenchidos os campos, certifique-se de fazer clique em
Save Changes (Guardar Alterações) e a seguir em Write Settings
to Flash and Reboot (Escrever Valores na Flash e Reiniciar).
Volte agora à página Advanced Settings (Definições Avançadas) e
faça clique em DNS. Seleccione a caixa User Configuration
(Configuração do Utilizador), introduza o endereço IP do DNS
Server (servidor do domínio de nomes) que lhe foi atribuído pelo
fornecedor do serviço e faça clique em Add (Adicionar). Não
altere nenhum outro campo! Faça clique em Save Changes
(Guardar Alterações) e a seguir em Write Settings to Flash and
Reboot (Escrever Valores na Flash e Reiniciar).

3.3 Como Alterar a Definição
NAT da X5v

A capacidade NAT (Network Address Translation - Conversão de
Endereços da Rede) da X5v proporciona um bom nível de
protecção contra o acesso não autorizado: Oculta os endereços IP
dos computadores internos ligados à X5v da vista de outros
computadores externos na Internet.

Numa configuração típica de computadores que utiliza NAT, o seu
fornecedor de serviços atribui à sua rede um endereço IP público.
Em virtude da função DHCP Server da X5v, são automaticamente
atribuídos endereços IP privados aos computadores da rede. Para
quaisquer dados que os computadores da sua rede enviam para a
Internet, a NAT substitui os endereços IP privados pelo endereço
público fornecido pelo seu fornecedor de serviços. Desta maneira,
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parece aos outros computadores da Internet que os pacotes de
dados enviados têm origem na ligação WAN única da X5v,  não
nos computadores que se encontram por detrás da X5v.

A NAPT leva a NAT um passo mais além, disfarçando a porta
origem do computador no pacote real de dados, para que os
utilizadores exteriores não possam descobrir nem o endereço IP
nem o número da porta do computador que está a enviar o pacote
de dados.

Na X5v a predefinição é dynamic NAPT—é tudo automático.
Com a dynamic NAPT (NAPT dinâmica), qualquer computador da
sua rede pode utilizar o endereço IP público (ou seja, o endereço
WAN IP do gateway). Não deve pretender nem precisar de alterar
a definição NAT da X5v a menos que deseje que todos os
computadores da sua LAN tenham os seus próprios endereços IP
públicos. Para alterar a definição NAT, faça clique no botão NAT
da página Advanced Setup.
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NAT O valor predefinido é dynamic NAPT. As opções
são NAPT, NAT e Disable (Desactivar). Ver as
descrições acima.

Session
Name (Nome
da Sessão)

Não se aplica à opção dynamic NAPT. Este é um
nome definido pelo utilizador para distinguir as
diferentes sessões NAT, diferentes sessões PPP e
diferentes PVCs.

User’s IP (IP
do Utilizador)

Endereço IP do computador cliente que deseja
juntar à sessão definida.

Action
(Acção)

As opções são Add (Adicionar) ou Delete (Eliminar)
uma sessão.

Além da protecção de segurança NAT incorporada, a X5v inclui
protecção avançada por firewall; consulte a página 61.

3.4 Como Configurar um DMZ
Se estiver a jogar um jogo ou a utilizar uma aplicação que requer a
abertura de uma ou mais portas específicas, vá para a página 22
para ver as instruções sobre a configuração de um Servidor Virtual.
Um servidor virtual pode ter no máximo 20 portas abertas.

Se precisar de mais de 20 portas abertas ou não souber quais as
portas que tem de abrir (alguns jogos ou aplicações como
NetMeeting utilizam portas “dinâmicas”, o que quer dizer que as
portas utilizadas pelo jogo estão constantemente a mudar, por isso
não é possível definir portas específicas), terá de configurar o que é
designado por um DMZ (Demilitarized Zone - Zona
Desmilitarizada).

Para configurar um DMZ, tem de estabelecer todas as quatro
definições indicadas na tabela abaixo. Estas definições são
estabelecidas no computador onde configurar o DMZ, quer se trate
de um computador Windows, Macintosh ou Linux.
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Importante!
Se tiver uma firewall instalada no seu computador, como por
exemplo a firewall do Windows XP, poderá ter necessidade de a
desactivar antes de abrir portas por configuração dum servidor
virtual ou dum DMZ. Se o não fizer, o seu computador pode
bloquear as portas que está a tentar abrir.

IP address (Endereço IP) 10.0.0.16 (ver Passo 1
abaixo)

Subnet mask (Máscara de sub-rede) 255.255.255.0

Default gateway or router  (X5v’s
LAN IP address) (Router ou gateway
predefinido - endereço LAN IP da X5v)

10.0.0.2

Preferred DNS server
 ou Name server (Servidor de Nomes
ou Servidor DNS preferido)

10.0.0.2

1111 Escolha um endereço IP.

Faça clique no ícone do Zoom X5v do ambiente de trabalho (ou
escreva 10.0.0.2 no browser Web tal como faria normalmente para
escrever um endereço web) para obter a Página Principal da X5v.
Faça clique no ícone Advanced Setup (Configuração Avançada) e,
em seguida, faça clique em LAN Settings (Definições da LAN).
Verá o início e o fim do intervalo dos endereços IP de LAN
dinâmicos (DHCP) da X5v. Terá de escolher um Endereço IP que
esteja fora deste intervalo. Normalmente escolherá o número
acima seguinte. Por exemplo, se o intervalo mostrado for 10.0.0.4
a 10.0.0.15, o seu Host IP Address (Endereço IP de Host) deve ser
o endereço IP a seguir a 10.0.0.15 ou seja 10.0.0.16. A não ser que
tenha alterado as definições de endereços IP da X5v, o que é muito
improvável, utilize o número 10.0.0.16. Se não utilizar o 10.0.0.16
tome nota do número que escolher para sua referência. O resto das
instruções assumirão que está a utilizar 10.0.0.16.

Endereço IP do DMZ: _______________________________
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Os utilizadores do Windows continuam abaixo.
Os utilizadores de Macintosh saltam para o Passo 4.
Os utilizadores de Linux saltam para o Passo 5.

2222 Utilizadores do Windows: Abra a caixa de diálogo
Propriedades do TCP/IP.

Para o Windows XP: No ambiente de trabalho, faça clique no
botão Iniciar, aponte para Painel de Controlo e, em seguida, para
Ligações de Rede. Faça clique com o botão direito (NÃO com o
botão esquerdo) em Ligação por Rede Local, seleccione
Propriedades, destaque a entrada TCP/IP da sua placa NIC de
interface (deve começar com TCP/IP e ter os caracteres 10/100,
NIC ou Ether – e não ter as palavras AOL, Dial-up ou Adapter).
Faça clique em Propriedades para visualizar a caixa de diálogo
Propriedades do TCP/IP do Windows.

Para o Windows 2000: No ambiente de trabalho, faça clique no
botão Iniciar, aponte para Definições e, em seguida, para
Ligações por Rede e por Telefone. Faça clique com o botão
direito (NÃO com o botão esquerdo) em Ligação por Rede
Local, seleccione Propriedades, destaque a entrada TCP/IP da
sua placa NIC de interface (deve começar com TCP/IP e ter os
caracteres 10/100, NIC ou Ether – e não ter as palavras AOL,
Dial-up ou Adapter). Faça clique em Propriedades para
visualizar a caixa de diálogo Propriedades do TCP/IP do
Windows.
Para o Windows 98 e Me: No ambiente de trabalho, faça clique
no botão Iniciar, aponte para Definições e, em seguida, Painel
de Controlo. Faça duplo clique no ícone Rede para visualizar o
ecrã de configuração de Rede. Destaque a entrada TCP/IP da sua
placa NIC de interface (deve começar com TCP/IP e ter os
caracteres 10/100, NIC ou Ether – e não ter as palavras AOL,
Dial-up ou Adapter). Faça clique em Propriedades para
visualizar a caixa de diálogo Propriedades do TCP/IP do
Windows.
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3333 Utilizadores do Windows: Introduza as Definições
IP.

Para Windows 2000 e XP:
Faça clique nos botões Utilizar o seguinte endereço IP e
Utilizar os seguintes endereços de servidor DNS para que
apareça um ponto negro. Introduza então os valores para
Endereço IP, Máscara de Sub-rede, Gateway Predefinido e
Servidor DNS preferido como mostrado abaixo.

A maior parte dos utilizadores pode copiar a informação
exactamente como mostrada acima e na tabela abaixo. No entanto,
se no Passo 1 escolher um endereço IP diferente de 10.0.0.16,
introduza o número que escolheu em vez de 10.0.0.16. Quando
tiver terminado, clique em OK e continue no Passo 6.

IP address
(Endereço IP)

10.0.0.16

Subnet mask
(Máscara de sub-rede)

255.255.255.0
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Default gateway (X5v’s LAN IP
address) (Gateway predefinido -
endereço LAN IP da X5v)

10.0.0.2

Preferred DNS server (Servidor DNS
preferido)

10.0.0.2

Para o Windows 98 e Me:
Faça clique em Especificar um Endereço IP e introduza os
valores para Endereço IP e Máscara de Sub-rede mostrados
abaixo, a não ser que, no Passo 1, tenha escolhido um
Endereço IP diferente de 10.0.0.16, caso em que deve introduzir
o número que escreveu em vez de 10.0.0.16.

IP address (Endereço IP) 10.0.0.16

Subnet mask (Máscara de sub-rede) 255.255.255.0

Faça agora clique no separador Configuração do DNS no cimo
do menu. Faça clique em Activar DNS. Introduza qualquer nome
(isto é, o seu nome, as palavras “O Meu Computador”, uma
palavra favorita ou quaisquer outras  letras ou números) na caixa
com a designação Host:. O nome do Host: é obrigatório.

Preencha a caixa Ordem de Procura de Servidor DNS com o
número 10.0.0.2 , faça clique em Adicionar e, em seguida, faça
clique no separador Gateway próximo do topo da página. Quando
abrir o ecrã Gateway, preencha a caixa Novo gateway: com o
número 10.0.0.2, faça clique em Adicionar e OK, e continue no
Passo 6.
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4444 Utilizadores do Macintosh: Abra o Painel ou Janela
TCP/IP e introduza as definições IP.

Para Mac OS X:
Em Dock, escolha System Preferences e a seguir Network para
apresentar o painel Network (Rede). (Para OS X 3, também tem
de fazer clique no botão Configure).

No separador TCP/IP, realce Manually na caixa da lista
Configure: e introduza os valores para Endereço IP, Máscara de
Sub-rede, Router, e Servidores DNS mostrados abaixo, a não
ser que, no Passo 1, tenha escolhido um Endereço IP
diferente de 10.0.0.16, caso em que deve introduzir o número que
escreveu em vez de 10.0.0.16. Quando tiver terminado, clique em
Save (Guardar) ou Apply Now (Aplicar Agora) e continue no
Passo 6.

IP address (Endereço IP) 10.0.0.16

Subnet mask (Máscara de sub-rede) 255.255.255.0

Router (X5v’s LAN IP address)
(endereço LAN IP da X5v)

10.0.0.2

DNS Servers
(Servidores DNS)

10.0.0.2
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Para Mac OS 7.6.1 – 9.2.2:
No menu Apple, escolha Control Panels e a seguir TCP/IP para
apresentar a janela TCP/IP. No separador TCP/IP, realce
Manually na caixa da lista Configure: e introduza os valores para
Endereço IP, Máscara de sub-rede, Endereço do router e
Endereço do servidor de nomes mostrados abaixo, a não ser
que, no Passo 1, tenha escolhido um Endereço IP diferente de
10.0.0.16, caso em que deve introduzir o número que escreveu em
vez de 10.0.0.16. Quando tiver terminado, feche a Janela e será
solicitado a fazer clique em Save (Guardar). Agora continue no
Passo 6.

IP address (Endereço IP) 10.0.0.16

Subnet mask (Máscara de sub-rede) 255.255.255.0

Router address  (X5v’s LAN IP address)
(endereço LAN IP da X5v)

10.0.0.2

Name server addr. (Endereço do servidor de
nomes)

10.0.0.2

5555 Utilizadores de Red Hat Linux:

aaaa Edite /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de
forma a conter as seguintes linhas:
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 A seguir edite ou crie /etc/resolv.conf de forma a
conter a seguinte linha:
NAMESERVER=10.0.0.2
Nota: Se estiver a utilizar outra versão do Linux e não tiver
a certeza sobre como introduzir esta informação, consulte
o ficheiro de ajuda ou a documentação que veio com o seu
sistema operativo.

cccc Continue no Passo 6.
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6666 Todos os Utilizadores: Regresse à página Advanced
Setup (Configuração Avançada) da X5v e faça clique
no botão DMZ.

Se já tiver fechado a consola Zoom Configuration Manager, faça
clique no ícone da X5v da Zoom no ambiente de trabalho (ou
escreva 10.0.0.2 no browser da Web) e faça clique no ícone
Advanced Setup (Configuração Avançada).

7777 Configure o DMZ.

Seleccione Enable (Activar) na lista DMZ, e introduza 10.0.0.16
na caixa DMZ Host IP. Faça clique em Save Changes (Guardar
Alterações) e a seguir em Write Settings to Flash and Reboot
(Escrever Valores na Flash e Reiniciar). Já terminou!

IMPORTANTE:
Os utilizadores do exterior terão necessidade de conhecer o
Endereço IP WAN da X5v. Para determinar este endereço, faça
clique no ícone System Status (Estado do Sistema) no topo da
página web da X5v e desloque-se para baixo, para a secção WAN
Status (Estado da WAN).
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4
Utilizar a Firewall Avançada da

X5v

Além da segurança oferecida pela NAT, a X5v inclui uma firewal
avançada. Este capítulo descreve a firewall e os tipos de protecção
que ela oferece.A maioria dos utilizadores não precisará de
modificar as definições da firewall. Se, no entanto, for um
administrador ou um utilizador avançado que deseja personalizar a
sua firewall para proteger a rede contra ameaças específicas, deve
ler este capítulo.

Pode pensar na firewall como um guarda de um portão de uma
cidade fortificada da antiguidade. O guarda tem um longo
pergaminho, onde estão listados os viajantes que podem entrar na
cidade e os que disso estão proibidos. Num conjunto de regras
possível, os visitantes só podem entrar se mostrarem um convite
emitido por um cidadão que more na cidade. As crianças não
podem sair da cidade. O guarda poderá permitir a entrada de uma
carroça com sacos de farinha, mas só se for destinada ao padeiro.
Qualquer mensageiro que não conheça a senha para entrar na
cidade é lançado ao fosso e não pode passar o portão.

Pode definir as políticas da sua firewall, o que significa escrever as
regras que figuram no longo pergaminho. A firewall seguirá então
essas regras, actuando como o guarda. Em vez de controlar a
entrada e a saída de pessoas e de mercadorias, controla a entrada e
a saída de determinados tipos particulares de pacotes IP. De uma
maneira geral, deseja efectuar esse controlo para impedir a entrada
de pacotes não desejados na sua rede (este é objectivo primordial
da muralha).
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Por predefinição, a firewall só permite a entrada aos pacotes de
dados de que você vai provavelmente precisar; por exemplo, uma
resposta a um pedido de página web, ou como parte de uma
chamada VoIP que efectue. Poderá desejar aceitar outros pacotes
específicos, talvez para facilitar os jogos da Internet, ou porque
pretende que utilizadores externos à sua rede tenham acesso a um
servidor que configurou. Poderá também querer recusar totalmente
o acesso à Internet a determinados utilizadores.

Para aceder às definições da firewall da X5v, na página Advanced
Setup, faça clique no botão Firewall. (Se tiver saído da X5v e não
se lembrar da maneira de estabelecer a comunicação com a mesma,
consulte a página 13.)
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É apresentada a página principal da Firewall.

Nota:
Se alguma vez desejar desactivar a firewall avançada, dispõe de uma
opção para o fazer no fundo da página.

4.1 Principais Funções da
Firewall

As funções da firewall DoS (Denial of Service - Recusa de Serviço)
da X5v estão agrupadas na secção superior, sob Advanced
Options (Opções Avançadas). Estas funções DoS significam que a
X5v fornece protecção contra ataques potencialmente devastadores
ao seu computador. Tais ataques podem subjugar e encerrar um
computador ou servidor. As funções DoS da X5v estão agrupadas
como se indica a seguir:

•  Política de Protecção

•  Registo de Piratas Informáticos

•  Filtragem de Serviços.
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Política de Protecção
Faça clique no link Protection Policy (Política de Protecção) para
apresentar as protecções básicas e avançadas. As políticas de
protecção proporcionam uma defesa contra os métodos mais
comuns de criar ameaças à segurança da rede.  Todos os
mecanismos de defesa listados a seguir estão activados por
predefinição.

Verificação de IP Spoof
(Logros de IP)

Inspecciona os endereços IP ditos “de
confiança” para assegurar a sua
legitimidade.

Verificação de Ping of
Death
(Pings demasiado
grandes)

Impede a entrada de fragmentos de
pacotes ping de dimensões superiores
ao limite (totalizando mais de 65.536
bytes)—que poderiam fazer com que o
computador pendurasse ou fosse
abaixo.

Verificação de Land
Attack
(Imitação de portas e
endereços IP)

Protege contra atacantes que imitam
portas de origem e destino e endereços
IP, que causam ciclos infinitos e
colapsos do sistema.
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Verificação de
Reassembly
(Reunificação)

Assegura a correcta reunificação de
datagramas—impede que os atacantes
enviem um fluxo contínuo de fragmentos
de datagramas idênticos e inválidos que
podem causar problemas no estado do
sistema.

Verificação de SYN
(synchronize) Flooding
(Inundação de pedidos de
sincronização)

Impede que os atacantes inundem o
sistema com pedidos incompletos de
sincronização, que podem esgotar os
recursos dos servidores e causar
colapsos do sistema operativo.

Verificação de ICMP
Redirection
(Redireccionamento de
ICMP)

Mantém oculta as informações sobre
encaminhamento, assegurando que as
mensagens ICMP não podem ser
comprometidas ou falsificadas e
redireccionadas para o destino escolhido
pelo pirata informático.

Verificação de Source
Routing
(Encaminhamento da
origem)

Impede que os atacantes obtenham
ilegalmente dados sobre a rede,
estipulando que os pacotes de dados
sigam um rigoroso encaminhamento da
origem.

Verificação de Winnuke
(Dados fora da banda)

Só aplicável aos sistemas Windows 95,
NT e 3.11. Impede que os dados OOB
(out of band - fora de banda) alcancem
um endereço IP, o que poderia causar
perdas de ligações e colapsos do
sistema.

Registo de Piratas Informáticos
Sempre que a firewall impede a entrada de um pacote porque
detecta uma ameaça à segurança, a função Hacker Log (Registo de
Piratas Informáticos) entra em acção. Tem a opção de especificar
os tipos de mensagens que são registadas e apresentadas. Nota:
Essas opções estão directamente relacionadas com a página de
Política de Protecção acima descrita.
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Alert Log (Registo de
alertas)

Faça clique para adicionar qualquer um
destes tipos de ataques—SYN Flooding,
Ping of Death, IP Spoofing, Win Nuke—às
entradas do registo de violações da
política do sistema. (Para ver o registo, vá
para a página Advanced Setup e faça
clique em System Log - Registo do
Sistema).

Log Database Properties
Log Frequency

(Propriedades da base de
dados do registo
Frequência dos registos)

Dispõe da opção de seleccionar a
frequência com que ocorre um ataque de
um determinado pirata informático antes
da X5v gerar uma entrada no registo do
sistema. O valor predefinido é cada 100
registos ou eventos. O intervalo disponível
é de 1-65535 registos/eventos.

General Log (Registo
geral)

Faça clique para adicionar ataques gerais,
políticas de recusa ou políticas de
permissão às entradas do registo de
violações da política do sistema. (Para ver
o registo, vá para a página Advanced
Setup e faça clique em System Log -
Registo do Sistema). Os ataques gerais
são os mais prováveis—Land Attack,
Reassembly Attack, ICMP Redirection, e
Source Routing. Deny Policy (políticas de
recusa) e Allow Policy (políticas de
permissão) estão associados às políticas
de entradas e saídas da firewall (ver a
página 68).
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Quando tiver efectuado as suas selecções, faça clique em Save
Changes (Guardar Alterações) e Write Settings to Flash and
Reboot (Escrever Valores na Flash e Reiniciar).

Filtragem de Serviços
A função Filtragem de Serviços permite-lhe conceder a
determinados utilizadores permissão para aceder à X5v do exterior
da rede—ou seja, pela Internet. Se activar um dos serviços listados
nesta página, a firewall da X5v abrirá a porta apropriada para
permitir que o serviço funcione.

PING from External
Network
(PING de Rede
Externa)

Desactivado por predefinição. Active-o
para permitir que um utilizador externo
envie um ping para a X5v. Pode ser
útil se tiver que resolver um problema
da unidade.

FTP from External
Network*
(FTP de Rede Externa)

Desactivado por predefinição. Active-o
para permitir que um utilizador externo
entre no ftp na X5v. Normalmente,
este serviço é utilizado se desejar que
um utilizador verifique a configuração
da X5v.

DNS from External
Network
(DNS de Rede
Externa)

Desactivado por predefinição. Active-o
para permitir que a X5v aceite pedidos
DNS de uma origem externa.

IKE from External
Network
(IKE de Rede Externa)

Desactivado por predefinição. Active-o
para permitir uma ligação de uma VPN
(rede privada virtual) à sua rede.

RIP from External
Network
(RIP de Rede Externa)

Desactivado por predefinição. Active-o
para permitir que a X5v receba
pedidos RIP (Routing Information
Protocol) de uma origem externa. O
Manual de Referência Técnica contém
detalhes sobre o RIP; vá para
www.zoom.com

DHCP from External
Network
(DHCP de Rede
Externa)

Desactivado por predefinição. Active-o
para permitir que a X5v receba
pedidos DHCP de uma origem
externa.

*Importante: Para concluir o passo de permitir que utilizadores
remotos entre no FTP da X5v, deve ir à página Advanced Setup
da X5v, fazer clique no botão Misc. Config. (Configurações
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Diversas), e efectuar o seguinte: Activar FTP Server na lista
pendente e anular a selecção da caixa “Disable WAN side FTP
access.” Para esta função funcionar, o FTP tem de estar activado
nos dois lados.

Quando tiver efectuado as suas selecções, faça clique em Save
Changes (Guardar Alterações) e Write Settings to Flash and
Reboot (Escrever Valores na Flash e Reiniciar).

4.2 Criar Políticas de Entradas e
Saídas

A X5v oferece maneiras de personalizar, ou limitar, o tráfego que
sai ou que entra pela Internet, a fim de aumentar a segurança. A sua
unidade X5v é fornecida com três políticas de entradas e saídas
pré-configuradas para VoIP: 1) SIP Port 5060; 2) RTP Media Base
5000; 3) TFTP Port 60.

Para criar políticas adicionais, a partir da página principal da
Firewall, faça clique no link Inbound Policy (Política de
Entradas) ou Outbound Policy (Política de Saídas), conforme a
acção que pretende empreender.

Sugestão: Ao configurar as políticas, poderá ser útil pensar
nas políticas de entradas e de saídas como imagens num
espelho umas das outras. Em cada caso, os endereços IP,
máscaras de sub-rede e portas de origem e destino são
invertidos. Ou seja, para uma política de entradas, o
endereço da origem aparece no lado da WAN, e o do destino
aparece no lado da LAN; para uma política de saídas, a
origem encontra-se no lado da LAN e o destino no lado da
WAN.
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Políticas de Entradas
As políticas de entradas da firewall permitem filtrar o tráfego que
chega pela Internet—do lado da WAN para o lado da LAN da
X5v—com base nas regras que definiu.

Src IP
(IP origem)

Endereço IP da origem ao qual esta regra se
deve aplicar.*

Dest IP
(IP destino)

Endereço IP do destino ao qual esta regra se
deve aplicar.*

Src Port
(Porta origem)

Número da porta da origem ao qual esta regra
se deve aplicar.*

Dest Port
(Porta destino)

Número da porta do destino ao qual esta regra
se deve aplicar.*

Transport Protocol Protocolo a utilizar. As opções são All (Todos),
TCP, UDP, ICMP, AH, ESP, GRE.

Filtering Action
(Acção de filtragem)

As opções são Allow (Permitir) ou Deny
(Recusar).

Time Window
Filtering
(Janela temporal)

O valor predefinido é nenhum. Se configurar
Grupos de Tempo (ver página 76), estes
aparecem nesta lista como opções.

DB Abreviatura de Database (Base de dados). O
valor predefinido é nenhum. Se configurar
Grupos IP ou Grupos de Serviços (ver páginas
73 e 75), estes aparecem nesta lista como
opções.

*Para cada um destes campos as opções são um endereço IP qualquer, um
único endereço IP, um intervalo de endereços IP ou um intervalo de máscaras.
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Depois de ter introduzido todas as informações relevantes, faça
clique em Add Inbound Policy (Adicionar Política de Entradas).
A partir da página seguinte pode mover ou editar esta política
utilizando os botões Up, Dn (Para cima, Para baixo), Edit (Editar)
e Delete (Eliminar). Importante:  A firewall aplica todas as
políticas de entradas por ordem decrescente (de cima para baixo)
de acordo com a sua posição na tabela de políticas. Depois de ter
concluído a criação das regras, utilize os botões Up e Dn para as
colocar pela ordem pretendida dentro da tabela. Pode sempre
adicionar no fundo da lista uma política All (todas), para que, se
houver algum pacote que não corresponda a nenhuma das políticas
da lista, ele ser recusado (se tiver configurado Deny All - Recusar
todos), ou autorizado (se tiver configurado Allow All - Permitir
todos).

Políticas de Saídas
As políticas de saídas da firewall permitem-lhe filtrar o tráfego que
os utilizadores dentro da firewall—no lado da LAN da X5v—estão
autorizados a enviar pela Internet—para o lado da WAN.

Src IP
(IP origem)

Endereço IP da origem ao qual esta regra se
deve aplicar.*

Dest IP
(IP destino)

Endereço IP do destino ao qual esta regra se
deve aplicar.*
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Src Port
(Porta origem)

Número da porta da origem ao qual esta regra
se deve aplicar.*

Dest Port
(Porta destino)

Número da porta do destino ao qual esta regra
se deve aplicar.*

Transport Protocol
(Protocolo de
transporte)

Protocolo a utilizar. As opções são All (Todos),
TCP, UDP, ICMP, AH, ESP, GRE.

Filtering Action
(Acção de filtragem)

As opções são Allow (Permitir) ou Deny
(Recusar).

Time Window
Filtering
(Janela temporal)

O valor predefinido é nenhum. Se configurar
Grupos de Tempo (ver página 76), estes
aparecem nesta lista como opções.

DB Abreviatura de Database (Base de dados). O
valor predefinido é nenhum. Se configurar
Grupos IP ou Grupos de Serviços (ver páginas
73 e 75), estes aparecem nesta lista como
opções.

*Para cada um destes campos as opções são um endereço IP qualquer, um
único endereço IP, um intervalo de endereços IP ou um intervalo de máscaras.

Depois de ter introduzido todas as informações relevantes, faça
clique em Add Outbound Policy (Adicionar Política de Saídas). A
partir da página seguinte pode mover ou editar esta política
utilizando os botões Up, Dn (Para cima, Para baixo), Edit (Editar)
e Delete (Eliminar). Importante: A firewall aplica todas as
políticas de saídas por ordem decrescente (de cima para baixo) de
acordo com a sua posição na tabela de políticas. Depois de ter
criado todas as regras, ou políticas, utilize os botões Up e Dn para
as colocar pela ordem pretendida dentro da tabela. Pode sempre
adicionar no fundo da lista uma política All (todas), para que, se
houver algum pacote que não corresponda a nenhuma das políticas
da lista, ele ser recusado (se tiver configurado Deny All - Recusar
todos), ou autorizado (se tiver configurado Allow All - Permitir
todos).
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4.3 Configurar as Bases de
Dados da Firewall

A X5v inclui opções para configurar bases de dados de
informações dos utilizadores, de modo que pode criar diferentes
combinações de grupos de utilizadores. Com base nesses grupos,
ou bases de dados, pode então criar e aplicar determinadas políticas
de entradas e de saídas e restringir o tráfego na Internet. Por
exemplo, se não desejar que as crianças tenham acesso à Internet
durante o dia, pode configurar um grupo de tempos que bloqueia o
acesso entre as 8.00 e as 17.00. Para instruções sobre a criação de
políticas de entradas e de saídas, consulte a seção prévia. .

•  Grupo de IPs

•  Grupo de Serviços

•  Grupo de Tempos.



Capítulo 4: Utilizar a Firewall Avançada da X5v 73

Grupo de IPs
A página IP Group (Grupo de IPs) permite especificar endereços
IP e máscaras de sub-rede e atribuir-lhes um nome de grupo.
Assim, pode criar um conjunto de políticas de entradas e saídas da
firewall que se aplicam simultaneamente a vários indivíduos.

Por exemplo, se tiver um pequeno escritório e não desejar que
determinados computadores (ou utilizadores) tenham acesso à
Internet, pode configurar um grupo de IPs que inclui esses
computadores e depois configurar uma política de saídas que
bloqueia o acesso à Internet desse grupo de IPs.

IP/Mask
(IP/Máscara)

A base de dados pode ser utilizada de três
maneiras. As opções são Single IP (IP único), IP
Range (Intervalo de IPs), ou Subnet Mask
(Máscara de sub-rede). A selecção depende de
desejar especificar um endereço IP para todo o
grupo, um intervalo de endereços IP, ou um
intervalo de máscaras de sub-rede.

IP Entry Name
(Nome de entrada)

Um nome à escolha. O objectivo é identificar o
grupo de IPs que deseja configurar. O
comprimento máximo do campo é de 19
caracteres.

IP addr.1
(En-dereço de IP 1)

Endereço IP que deseja atribuir ao grupo. Se
seleccionou Single IP, introduza aqui o
endereço IP.
Se seleccionou a opção IP Range porque deseja
designar um intervalo de endereços, introduza o
primeiro valor do intervalo aqui e o último valor
do intervalo no campo IP addr.2.
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Se seleccionou a opção Subnet Mask, introduza
aqui o endereço IP desejado e introduza a
máscara de sub-rede no campo IP addr.2.
Todos os endereços que se situem dentro dessa
sub-rede serão incluídos no grupo que está a
configurar.

IP addr.2
(Endereço de IP 2)

Se estiver a utilizar a opção Single IP, este
campo não é utilizado.
Se estiver a utilizar a opção IP Range, introduza
aqui o último valor do intervalo de endereços IP.
Nota: o campo IP addr.1 terá de conter o
primeiro valor do intervalo.
Se estiver a utilizar a opção Subnet Mask,
introduza aqui a máscara de sub-rede. A
máscara de sub-rede divide os endereços IP em
grupos. No campo IP addr.1, deve introduzir um
endereço IP do grupo que deseja na base de
dados. Todos os endereços IP dentro do mesmo
grupo a que pertence o endereço IP introduzido
no campo IP addr.1 serão afectados.
Por exemplo, se introduziu o endereço IP
192.168.0.1 no campo ip addr.1 e a máscara de
sub-rede 255.255.255.0 no campo ip addr.2, o
grupo incluirá os endereços 192.168.0.1 a
192.168.0.255 (num total de 255 endereços). Se
introduziu o endereço IP 192.168.0.1 no campo
ip addr.1, e a máscara de sub-rede
255.255.255.240 no campo ip addr.2, o grupo
incluirá os endereços 192.168.0.1 a
192.168.0.15 (num total de 15 endereços).

Depois de ter preenchido estes campos, faça clique em
Add/Modify this entry (Adicionar/Modificar esta entrada). Será
apresentada uma nova página, que mostra a nova entrada no topo,
com dois botões Modify (Modificar) e Delete (Eliminar). Pode
alterar ou eliminar esta entrada em qualquer momento. A partir
desta página também pode adicionar novas entradas.
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Grupo de Serviços
A página Grupo de Serviços permite especificar uma porta e
atribuir-lhe um nome de grupo. Isto é útil se desejar identificar um
grupo por meio de uma porta particular. Quando criar uma política
de entradas ou de saídas poderá então utilizar este grupo de
serviços.

Service Entry Name
(Nome de entrada do
serviço)

Um nome à sua escolha. O objectivo é
identificar o grupo que deseja atribuir a uma
determinada porta. O comprimento máximo do
campo é de 19 caracteres.

TCP/UDP Especifique o protocolo que o grupo deve
utilizar, TCP (Transmission Control Protocol)
ou UDP (User Datagram Protocol).

Port # (Número da
porta

O número da porta que escolher para associar
a este grupo.

Depois de ter preenchido estes campos, faça clique em
Add/Modify this entry (Adicionar/Modificar esta entrada). Será
apresentada uma nova página, que mostra a nova entrada no topo,
com dois botões Modify (Modificar) e  Delete (Eliminar). Pode
alterar ou eliminar esta entrada em qualquer momento. A partir
desta página também pode adicionar novas entradas.
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Grupo de Tempos
A página Time Group (Grupo de tempos), ou Time Window
(Janela temporal), permire especificar um determinado período de
tempo e atribuir-lhe um nome de grupo. Por exemplo, se não
desejar que as crianças tenham acesso à Internet durante o dia,
pode configurar um grupo de tempos que bloqueia o acesso à
Internet entre as 8.00 e as 17.00. As janelas temporais são úteis ao
configurar políticas de entradas e saídas da firewall para um
determinado grupo de indivíduos.

Time Window Name
(Nome da janela
temporal)

Um nome à sua escolha. O objectivo é
identificar o grupo que deseja associar a um
determinada período de tempo. O
comprimento máximo do campo é de 19
caracteres.

Time Period (Período
de tempo)

Início e fim da janela temporal—dia, hora,
minutos, e AM ou PM.

Depois de ter preenchido estes campos, faça clique em
Add/Modify this entry (Adicionar/Modificar esta entrada). Será
apresentada uma nova página, que mostra a nova entrada no topo,
com dois botões Modify (Modificar) e  Delete (Eliminar). Pode
alterar ou eliminar esta entrada em qualquer momento. From this
page, you can also add new entries.
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Anexo A:
Tabela das Definições

ADSL da Internet
Estas tabelas destinam-se aos clientes cujos fornecedores de serviços
não lhes fornecem as definições ADSL para estabelecer ligação à
Internet. No nosso web site poderá encontrar tabelas actualizadas.
Se o seu país não constar da lista, consulte o site www.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.com

Fornecedor do Serviço VPI VCI Encapsulação
Alemanha 1 32 PPPoE LLC
Arábia Saudita (1) 0 33 PPPoE LLC
Arábia Saudita (2) 0 35 PPPoE LLC
Arábia Saudita (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC
Arábia Saudita (4) 0 33 1483 Routed IP LLC
Arábia Saudita (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Arábia Saudita (6) 0 35 1483 Routed IP LLC
Argentina-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Argentina-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Austrália-Telstra 8 35 PPPoA LLC
Bélgica-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Bélgica-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Bolívia 0 34 1483 Routed IP LLC
Brasil-Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC
Brasil-Região Sul 1 32 PPPoE LLC
Brasil-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Brasil-Telmar 0 33 PPPoE LLC
Cazaquistão 0 33 PPPoA VC-MUX
Colômbia-EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
Dinamarca-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
Espanha-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
Espanha-Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

Espanha-EresMas,
Retevision

8 35 PPPoA VC-MUX

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

8 32 1483 Routed IP LLC

Espanha-Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
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Fornecedor do Serviço VPI VCI Encapsulação
Espanha-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
Espanha-Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC
França (1) 8 35 PPPoE LLC
França (2) 8 67 PPPoA LLC
França (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Hungria-Sci-Network 0 35 PPPoE LLC
Islândia- Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Islândia-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
Israel 8 48 PPPoA VC-MUX
Itália 8 35 PPPoA VC-MUX
Jamaica (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Jamaica (2) 0 35 PPPoA VC-MUX
Jamaica (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
Jamaica (4) 0 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
México 8 35 PPPoE LLC
Países Baixos- MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Países Baixos-BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Portugal 0 35 PPPoE LLC
Reino Unido (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
Reino Unido (2) 0 38 PPPoE LLC
Suécia- Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC

Suécia-Telenordia 8 35 PPPoE
Suiça 8 35 PPPoE LLC
Turquia (1) 8 35 PPPoE LLC
Turquia (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietname 0 35 PPPoE LLC
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Anexo B:
Opções de Instalação do

Telefone VoIP
O gateway da X5v torna fácil a realização de chamadas VoIP pela
Internet. Pode ligar um único telefone à tomada PHONE da X5v.
Poderá preferir ligar mais do que um telefone à X5v para poder
fazer chamadas VoIP a partir de outras salas. Para o conseguir, sem
precisar de usar cabos, dispõe de várias opções.

•  Ligar Vários Telefones Directamente à X5v

•  Utilizar Telefones Sem Fios para Ligar à X5v

Ligar Vários Telefones
Directamente à X5v
Se desejar instalar vários telefones próximo da X5v—num pequeno
escritório, por exemplo—pode utilizar adaptadores standard de
telefone para ligar vários aparelhos. Estes adaptadores são
chamados adaptadores em T ou adaptadores modulares de 2
tomadas; muitas pessoas utilizam-nos para ligar os seus
atendedores de chamadas. Pode ligar tantos telefones quantos os
desejados. (Se ligar vários telefones directamente à X5v, tenha o
cuidado de verificar que a soma total dos seus RENs (Ringer
Equivalence Numbers), não ultrapassa o valor 5. Praticamente
todos os telefones apresentam o seu valor REN nalgum lado. A
maior parte dos telefones têm um valor REN igual ou inferior a 1).

Utilizar Telefones Sem Fios para
Ligar à X5v
Se tiver um sistema telefónico sem fios com mais de um terminal,
ligue a estação base à X5v—poderá então fazer chamadas VoIP e
normais utilizando todos os terminais.
Nota: Se tiver uma rede sem fios que funciona na frequência típica
de 2,4GHz e desejar utilizar telefones sem fios, é preferível utilizar
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telefones 900MHz ou 5GHz; deste modo, minimizará a
possibilidade de interferências.
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Anexo C:
Utilizadores de Mac e Linux—
Estabelecer as Definições da

Rede TCP/IP
Se estiver a utilizar o sistema operativo Linux, ou se estiver a
utilizar um computador Macintosh, deve certificar-se que as
definições da rede de computadores, ou TCP/IP, estão
configuradas correctamente. Caso contrário, não conseguirá
estabelecer ligação à Internet. o Windows configura
automaticamente as suas definições de rede, por isso não tem de se
preocupar com esta tarefa.

Utilizadores de Linux: Siga para a página 82.

Utilizadores de Macintosh: Continue aqui.

Definições TCP/IP para Macintosh
Consoante o seu sistema operativo Mac, as instruções para
configurar as definições de rede do seu Macintosh serão diferentes.
Para OS X, siga as instruções embaixo. Para outros, vá para a
página 82.

Para Mac OS XPara Mac OS XPara Mac OS XPara Mac OS X

1111 Em Dock, escolha System Preferences e a seguir Network
para apresentar o painel Network (Rede). (Para OS X 3,
também tem de fazer clique no botão Configure).

2222 Na caixa da lista Location: (Localização), certifique-se que
Automatic (Automático) está seleccionado.

3333 No separador pendente Show (Mostrar), escolha Built-in
Ethernet (Ethernet Incorporada).
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4444 No separador TCP/IP, certifique-se que a opção Using
DHCP (Utilizar DHCP) está em realce na caixa da lista
Configure: (Configurar). Não introduza nenhuma informação
no campo DHCP Client ID (ID de Cliente DHCP).

5555 Faça clique em Apply Now (Aplicar agora) (ou em Save
(Guardar) se a tal for solicitado) e feche o painel Network
(Rede).

6666 Para Mac OS X, as definições de rede estão concluídas. Vá
agora para Configuring ADSL (Configurar ADSL) na página
13.

Para Mac OS 7.6.1 - 9.2.2Para Mac OS 7.6.1 - 9.2.2Para Mac OS 7.6.1 - 9.2.2Para Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 No menu Apple, escolha Control Panels e a seguir TCP/IP
para apresentar a janela TCP/IP.

2222 Em Connect via: (Ligar através de), seleccione Ethernet
built-in.

Em Configure: (Configurar), seleccione Using DHCP
Server (Utilizar Servidor DHCP).

Não introduza nenhuma informação no campo DHCP
Client ID (ID de Cliente DHCP).

3333 Feche a janela TCP/IP. Ser-lhe-á perguntado se deseja
guardar as alterações. Faça clique em Save (Guardar).

4444 Vá agora para Configuring ADSL (Configurar ADSL) na
página 13.

Definições Linux TCP/IP
As instruções para configurar DHCP em tempo de arranque
variam enormemente com a distribuição, por isso recomenda-se a
consulta da documentação da sua versão particular.

Nota: Se tiver mais do que uma placa de rede instalada, terá que
seleccionar identificadores Ethernet diferentes para cada
uma (eth0, eth1, eth2, etc.). Se seleccionar um identificador
que não o eth0 para o seu modem ADSL, utilize sempre
esse identificador.
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Para RedHatPara RedHatPara RedHatPara RedHat

Edite ou crie /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de
forma a conter as seguintes linhas:

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

Para SuSEPara SuSEPara SuSEPara SuSE

Edite o ficheiro /etc/rc.config; procure as variáveis
NETCONFIG, NETDEV_0, e IFCONFIG_0.
Defina-as como a seguir se indica (ver as instruções em rc.config):

NETCONFIG="_0"
NETDEV_0="eth0"
IFCONFIG_0="dhcpclient"
Efectue a reinicialização com o comando: /sbin/shutdown -r
now.

Para DebianPara DebianPara DebianPara Debian

Adicione a seguinte linha ao ficheiro /etc/network/interfaces:
iface eth0 inet dhcp. Efectue a reinicialização com o comando:
/sbin/shutdown -r now.

Vá agora para Configuring ADSL (Configurar ADSL) na página
13.
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Anexo D:
Resolução de Problemas

O nosso Pessoal de Apoio Técnico está pronto a ajudá-lo com
quaisquer questões que queira colocar. No entanto, para
muitos problemas, poderá encontrar uma solução fácil abaixo.
Se não, consulte as Perguntas Mais Frequentes (FAQs) no CD
(faça clique em SupportSupportSupportSupport),our visite o nosso web site para ver
as sugestões mais recentes: www.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.com

Sugestões Para Resolução de
Problemas de Ligação
Instalei o software e liguei o gateway da X5v à minha linha
telefónica, mas não consigo estabelecer ligação à Internet.
Se a luz LINK (Ligação) da X5v estiver a piscar e não permanecer
acesa continuamente, confirme que:

•  O cordão telefónico RJ-11 está firmemente encaixado na
tomada da parede e na porta ADSL na parte posterior da X5v
(não na porta PHONE (Telefone)).

•  O cordão telefónico RJ-11 está ligado a uma tomada telefónica
capacitada para ADSL. Não pode utilizar uma tomada
telefónica standard para o serviço ADSL; só o poderá fazer
depois de ter sido activada para ADSL pelo fornecedor do
serviço.

•  O cordão telefónico RJ-11 poderá estar danificado. Substitua o
cordão telefónico por outro em bom estado.

•  A sua Ethernet ou o seu USB estão OK. Confirme que está
acesa a luz correcta do painel frontal da X5v (LAN ou USB).
Isto confirmará que a ligação está boa.

•  Instalou filtros telefónicos em todos os telefones e aparelhos
de fax utilizando a mesma linha ADSL que a X5v. Estes
dispositivos podem produzir ruído e interferir com a ligação
ADSL.
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•  Pode ter alterado inadvertidamente os valores da configuração
ADSL da X5v. Se pensar que este pode ter sido o caso,
utilizando um clip para papel, prima o botão RESET no painel
posterior da X5v. Mantendo o botão premido, conte até cinco
e depois liberte o botão. A luz LINK do painel frontal apaga-
se e a seguir começa a piscar lentamente, cerca de uma vez por
segundo. Pode ter agora a certeza de que todas as definições do
sistema foram restauradas para os valores predefinidos de
fábrica. (Nota: Se alterou as definições VPI, VCI ou de
encapsulação desde que adquiriu a X5v, terá de voltar a
introduzir essa informação; se precisar de ajuda, consulte a
página 13).

•  Pode ser necessário alterar o Protocolo de Handshake ADSL
da X5v. A X5v utiliza uma definição MultiMode (Múltiplos
Modos) para ligar automaticamente à maioria dos tipos de
equipamento dos fornecedores de serviço ADSL. Pode forçar
os diferentes protocolos para tentar ligar. Na página Advanced
Setup (Configuração Avançada), faça clique em ADSL
Configuration (Configuração ADSL) para ver o Handshake
Protocol (Protocolo de Handshake). Um de cada vez,
experimente todas as definições, fazendo clique em Save
Changes and Reboot (Guardar Alterações e Reiniciar).

Se a luz LINK (Ligação) da X5v estiver continuamente acesa mas
não conseguir ligar à Internet, confirme que:

•  As propriedades do TCP/IP do seu computador  estão
correctas.

Utilizadores do Windows:

Abra a caixa de diálogo do Windows Propriedades do
TCP/IP (faça duplo clique no ícone do Meu Computador
do ambiente de trabalho e seleccione Ajuda se não souber
como localizar a caixa Propriedades do TCP/IP).

Se estiver a utilizar DHCP (endereçamento IP dinâmico):
Confirme que estão seleccionadas “Obter automaticamente
endereço IP ” e “Obter automaticamente endereço de
servidor DNS”. Todos os outros campos devem estar em
branco.
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Se estiver a utilizar um endereço IP estático: Confirme que
tanto o dendereço IP do Gateway Predefinido como o
endereço IP do servidor DNS correspondem ao endereço IP
da LAN da X5v. (Para ver uma ilustração da caixa de diálogo
TCP/IP Properties (Propriedades TCP/IP) do Windows XP
e 2000, consulte a página 25).

Utilizadores do Macintosh: As instruções sobre TCP/IP
encontram-se na página 81.

Utilizadores do Linux: As instruções sobre TCP/IP
encontram-se na página 82.

•  Introduziu as definições correctas para VPI, VCI e Modo de
Encapsulação para o seu fornecedor de serviços ADSL.
Consulte as tabelas que começam na página 77.

•  Introduziu correctamente os seus Nome de Utilizador e
Palavra-passe ADSL.

•  Faça um telefonema ao apoio aos clientes do seu fornecedor
para saber se a ligação ADSL está a funcionar correctamente.

Escrevo http://10.0.0.2 na barra de endereços do meu
browser da Web, mas a caixa da Palavra-passe da Rede da
X5v não se abre e portanto não consigo comunicar com a
X5v.
•  Se está a utilizar um computador Macintosh ou Linux, as suas

definições Internet poderão precisar de um ajustamento; veja
as instruções na página 81.

•  Se está a utilizar o sistema operativo Mac OS X 10.3 ou
superior, renove o seu endereço IP: Vá para System
Preferences | Network (Preferências do Sistema | Rede).
Faça clique no botão Configure (Configurar) e a seguir no
botão Renew DHCP Lease (Renovar Licença DHCP).

•  Se está a utilizar um computador Windows, realize uma
operação de Libertar/Renovar.

Para Windows 2000/XP: No ambiente de trabalho, faça clique
em Iniciar |(Todos os) Programas | Accessórios | Linha
de Comandos. Escreva ipconfig /all e prima Enter. Na caixa
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de diálogo subsequente, confirme que o adaptador NIC está
em realce na lista pendente, faça clique em Renew (Renovar)
e a seguir em Release (Libertar). A seguir escreva 10.0.0.2 na
barra de endereços do seu browser, e deve aparecer a caixa da
Palavra-passe da Rede.

Para Windows 95/98/Me: No ambiente de trabalho, faça
clique em Iniciar |Executar, escreva winipcfg e faça clique
em OK. Na caixa de diálogo subsequente, confirme que o
adaptador NIC está em realce na lista pendente, faça clique em
Renew (Renovar) e a seguir em Release (Libertar). A seguir
escreva 10.0.0.2 na barra de endereços do seu browser, e deve
aparecer a caixa da Palavra-passe da Rede.

Sugestões Para Resolução de
Problemas de VoIP e de Telefones
Quando levanto o auscultador não ouço o tom de marcação.
Verifique que:

•  Está a utilizar um telefone normal (analógico), não um telefone
RDIS (Rede Digital Integrada de Serviços). Os telefones
normais são os utilizados na rede telefónica convencional. Esta
rede é por vezes referenciada como POTS (Plain Old
Telephone Service - Serviço de Telefones Simples) ou PSTN
(Public Switched Telephone Network - Rede Telefónica
Pública Comutada).

•  A ligação Internet Protocol está a funcionar. Para o verificar,
tente navegar na Internet. Se não o conseguir, consulte as
Sugestões para Resolução de Problemas de Ligação na
página 37.

•  O serviço VoIP está correctamente configurado.

Quando tento fazer uma chamada VoIP para outro telefone
VoIP, a chamada não passa.
A pessoa a quem deseja telefonar poderá não estar disponível.
Tente mais tarde. Ou, se pensa que o número marcado pode estar
errado, vá ao web site do fornecedor e consulte a lista.
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Verifique se a pessoa que deseja contactar utiliza o mesmo serviço
VoIP que está a utilizar. Se não for esse o caso:

•  Deve começar a chamada marcando o código do serviço VoIP
desse utilizador. Pergunte o código à pessoa que deseja
contactar ou consulte-o na lista do web site do fornecedor.

•  Nalguns casos, poderá não ser possível fazer chamadas VoIP
directas do seu serviço para pessoas que assinam um serviço
VoIP diferente. Consulte o web site, ou envie um email ao
fornecedor.

Quando tento fazer uma chamada VoIP para um número
standard da rede pública, a chamada não passa. (Um número
de telefone convencional é um número que utiliza a rede pública,
por vezes chamada POTS ou PSTN.)

Certifique-se de que:

•  Assinou o seriço de rede pública com o fornecedor de serviços
VoIP. Se necessário, contacte o departamento de apoio aos
clientes do seu fornecedor de serviços.

•  Está a efectuar a marcação do número de acordo com as
instruções que o seu fornecedor de serviços lhe deu. No web
site do seu fornecedor de serviços deverá encontrar instruções
e exemplos. Por exemplo, poderá ter que efectuar a marcação
de chamadas locais como se fossem chamadas de longa
distância. Ou poderá ter de efectuar a marcação de chamadas
dentro do seu país como se estivesse a fazer a chamada de fora
do país—começando pelo indicativo internacional como o 00,
seguido pelo indicativo do país, pelo indicativo de zona ou
localidade e finalmente o número local.

•  Está a demorar demasiado tempo entre a marcação dos vários
dígitos quando faz a marcação. Se demorar demasiado tempo,
a X5v pode entender que o número já está todo marcado e não
ser esse o caso. Se lhe parece que esta é uma possibilidade,
desligue e volte a ligar.
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Quando recebo uma chamada, a função ID do autor da
chamada não funciona.
Alguns telefones que mostram a ID do autor da chamada são
muito sensíveis ao tipo de toque. Se está a utilizar a versão VoIP
dos sons de toque e de tom de marcação mas a função ID do autor
da chamada não funcionar de forma fiável, tente voltar para a
configuração standard de toque e tom. Veja as instruções na página
41.

A definição de ID do autor da chamada poderá não estar definida
de acordo com o valor correcto para o seu telefone. Tem duas
opções, Bell 212 e V.23. Vá para a página Advanced Voice (Voz
Avançada) da X5v e faça clique no botão Advanced VoIP Setup
(Configuração VoIP Avançada) para verificar a definição.

O seu fornecedor de serviços poderá não fazer passar as
informações relativas ao autor da chamada em todos os casos, em
particular, chamadas DID para a sua ligação VoIP provenientes da
rede pública. Verifique junto do apoio a clientes do seu fornecedor
de serviços.

O telefone emite um som estranho.
Se não gostar do som do toque, pode alterá-lo. Vá para a página
VoIP da X5v e faça clique em Select Tone & Ring by
Country/Region (Seleccionar Tom e Toque por País/Região) (ver
na página 41 instruções para alterar o toque). Nota: Para alguns
países as selecções incluem duas escolhas, uma das quais é um
toque VoIP especial. Este toque soa um pouco diferente do toque
standard para esse país ou região.

Quando começo a efectuar a marcação, por vezes não me
lembro se estou a fazer uma marcação pela rede pública ou
pela Internet (VoIP).
A X5v tem um tom de marcação distinto, grave, quando se
encontra no modo VoIP, quando comparado com o tom de
marcação standard para o seu país. Se não notar a alteração do tom
de marcação depois de premir # para iniciar uma chamada VoIP,
recomendamos que mude o tom de marcação a fim de o tornar



90 Manual do Utilizador da X5v

mais reconhecível. Consulte a página 41 para obter ajuda sobre a
alteração dos tons de toque.

Às vezes, nas chamadas VoIP, é difícil compreender o que as
pessoas dizem.
Se fizer ou receber chamadas VoIP num período em que o tráfego
na Internet é intenso, poderá notar uma degradação da qualidade
da voz. Por exemplo, poderá detectar uma demora em ouvir a fala
da outra pessoa, ou poderão ocorrer breves intervalos durante os
quais é difícil compreender o que a outra pessoa está a dizer. Ás
vezes, estas situações não podem ser evitadas. O seu serviço ou
qualquer outro elo de ligação entre si e a outra pessoa poderá ter
ficado congestionado. Se alguém estiver a utilizar a linha ADSL
para fazer o download ou o upload de ficheiros de grandes
dimensões—ficheiros de música ou de vídeo, por exemplo—
quando se encontra ao telefone, a qualidade da voz poderá ser
afectada. Deve tentar evitar esta situação.
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Anexo E:
Informação Regulamentar

Nota: Se não utilizar o cordão ADSL fornecido, utilize um cordão
equivalente a AWG 26 no mínimo.

Declaração de Conformidade

O fabricante declara sob sua exclusiva responsabilidade que este
equipamento satisfaz os requisitos da Directiva 1999/5/EC (Directiva
R&TTE) da seguinte forma:

Norma Data de emissão

IEC 60950-1 2001, 1st Edition

EN 55022 1998/A1:2000

EN 55024 1998/A1:2001

Este produto tem a Marca CE.

Declaração relativa a Descargas Electrostáticas

Esta unidade pode ter a necessidade de ser reiniciada após uma descarga
electrostática forte.

Informações adicionais de conformidade poderão ser encontradas no CD.
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