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Visão Geral 

Este Manual do Usuário fornece instruções de como configurar o 
seu X6, conectando o X6 a computadores com ou sem fio de uma 
rede e torná-la segura. Há, também, instruções de configurações do 
X6 para jogos.  

Para a maioria dos usuários, o Capítulo 1 cobre o que é necessário 
para se conectar à Internet. O Capítulo 2 aplica-se ao que se requer 
para configurar uma rede. O Capítulo 3 fornece informações de 
segurança e o Capítulo 4 descreve o que necessita-se para brincar 
de jogos.  

O Capítulo 5 menciona sobre Configuração Avançada que é 
primordial a Administradores de Sistemas. Este capítulo explica 
como usar características avançadas do X6, tais como adicionar 
segurança extra por meio de filtragem de firewall, recuperação e 
restauração da configuração do X6, atualização dos aplicativos do 
X6 e criação de um endereço IP fixo. 

Você poderá encontrar informações novas e atualizadas sobre o X6 
no site da Web Zoom: 
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml 
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1 
Instruções de Instalação 

Este capítulo cobre as instruções básicas necessárias para 
instalar o seu X6 e conectar-se à Internet. Estas instruções 
podem ser utilizadas por aqueles que possuem um sistema 
operacional Macintosh, Linux ou Windows. Nota: Usuários 
Windows - Se a configuração do X6 não for realizada com 
êxito utilizando o Assistente de Instalação, siga estas instruções 
para instalar o X6 manualmente. Se você já tiver instalado e 
conectado o seu X6 (utilizando o livreto Breviário - Quick Start 
fornecido a parte para usuários Windows), pode pular este 
capítulo e iniciar no Capítulo 2. 

Conteúdo da Embalagem 
Sua embalagem contém os seguintes itens: 

• Modem Zoom ADSL X6  

• Cabo Ethernet  

• Transformador 

• Fio Telefônico 

• CD 

O CD contém o software de instalação, documentação, garantia e 
informação de Suporte ao Cliente. 

Se qualquer um destes itens estiver faltando ou estiver danificado, 
favor contactar o Suporte ao Cliente da Zoom ou aquele que lhe 
vendeu o modem. 
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Adicionalmente, a embalagem pode incluir: 

• Um adaptador que lhe permita utilizar em uma única tomada 
ADSL de parede tanto uma conexão Internet quanto o serviço 
telefônico (somente para determinados países) 

• Adaptador Tomada-Telefone para adaptar o fio telefônico a 
uma tomada telefônica particular (somente para determinados 
países) 

• Filtros de Linha ADSL (somente para determinados modelos) 

Antes de Iniciar 
Antes de iniciar a instalação do modem X6 utilizando este manual, 
deve-se ter o seguinte à sua disposição: 

• Serviço ADSL disponibilizado na sua linha telefônica. Para 
obtê-lo, necessita-se contratá-lo junto a um Provedor de 
serviço ADSL. Uma vez que este serviço esteja disponibilizado, 
deve-se possuir uma tomada de parede de telefone ADSL para 
conectar o modem X6. (Seu Provedor de serviço pode se 
referir ao serviço ADSL como serviço DSL). 

• Um ou mais computadores ou laptops que se deseja conectar à 
Internet. O X6 suporta sistemas operacionais Macintosh, 
Linux, and Windows Vista, XP, 2000, Me and 98 sistemas 
operacionais.  

• Qualquer computador ou laptop que se deseja conectar sem fio 
a sua rede. Este deve estar equipado com um adaptador sem 
fio ou possuir esta característica embutida. O X6 suporta 
adaptadores compatíveis às recomendações 802.11b e 802.11g. 

• Qualquer computador que se deseja conectar fisicamente à sua 
porta ETHERNET do X6. O X6 possui quatro portas 
ETHERNET às quais equipamentos podem ser conectados. O 
computador deve ter uma porta Ethernet para realizar estas 
conexões. 

• Cabos Ethernet adicionais. Se planeja conectar mais do que um 
computador diretamente ao modem, precisará de cabos 
Ethernet adicionais para efetuar a conexão. O modem suporta 
até quatro conexões diretas às suas quatro portas LAN. 
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Instalando o X6 
 Utilizadores de Macintosh e Linux: vá para a página 11. 

Importante! 
Se possível, utilize um computador que está localizado numa 
posição central de sua casa ou escritório e que tem acesso fácil a 
uma linha ADSL. Uma localização central ajuda a assegurar um 
bom desempenho sem fio. Se não possui um computador de mesa 
localizado numa posição central de sua casa (por exemplo, está no 
térreo), ou somente possui computadores do tipo notebook, 
mesmo assim deve-se conectar diretamente este computador de 
mesa ou um de seus notebooks ao X6 para configurá-lo. Uma vez 
que o X6 esteja configurado e sua conexão de Internet esteja 
funcionando, pode-se desconectar o computador da unidade e 
mover o X6 a um ponto mais central. 

Instalação no Windows 
Os utilizadores do Windows podem rapidamente instalar o 
software e o hardware e configurar o X6 através do Assistente de 
Instalação multilingue do Zoom incluído no CD. Se já tiver o 
Assistente de instalação instalado, vá para Configurando uma 
rede na página 18. 

Se ocorreu algum problema ao utilizar o Assistente de instalação, 
siga as instruções para utilizadores de Macintosh e Linux indicadas 
na página 11. 

1 Ligue o seu computador. 
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Apenas para o Windows Vista, siga estes passos para ligar o Cliente 
Telnet: 

• Clique em Iniciar, seleccione Painel de controlo e depois faça 
duplo clique em Programas e funções. 

• Em Programas e funções, no painel Tarefas, clique em Ligar 
ou desligar funções do Windows. 

• Na caixa de mensagem Controlo de conta de utilizador, clique 
em Continuar. 

• Na caixa de diálogo Funções do Windows, seleccione Cliente 
Telnet, clique em OK e aguarde enquanto até a função ficar 
configurada. 

• Na janela Desinstalar ou alterar um programa, clique na caixa 
Fechar para sair. 

2 Feche todos os programas abertos, incluindo software antivírus 
ou bloqueadores de janelas de contexto. 

3 Insira o CD fornecido no acionador de CD do seu 
computador. O CD deve iniciar-se automaticamente. (Se o CD 
não iniciar automaticamente, dê um clique no botão Iniciar, 
na sua área de trabalho, tecle Executar e, em seguida, digite 
E:\setup.exe, onde E designa a letra do seu acionador de 
CD.) 

Windows Vista: 
Se for apresentada a caixa de diálogo Reprodução 
Automática, clique em Executar Setup.exe: 
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Windows Vista: 
Se a caixa de diálogo Controlo de conta de utilizador for 
apresentada, clique em Permitir. 

4 Seleccione sua língua, seleccione o Assistente da Instalação, 
e siga as instruções para instalar o X6. 

 

Windows Vista: Se aparecer uma mensagem a indicar que o 
Windows não pode verificar o editor do software do 
controlador, seleccione Instalar este controlador mesmo 
assim. 

Se seleccionar um ISP a partir de uma lista ou configurar o X6 
manualmente, lembre-se que o Nome de utilizador e a Senha 
são sensíveis a maiúsculas e minúsculas: 

5 Depois de concluir a instalação e a configuração, clique em 
Concluir para actualizar o modem e fechar o Assistente de 
instalação. 

Congratulações! A comunicação foi estabelecida e seu 
computador está agora conectado à Internet.  

Se quiser ligar outros computadores ao X6, vá para Configurar 
uma rede na página 18. 
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Instalação em Macintosh e 
Linux 
Utilizadores do Windows: Se não executou o Assistente de 
instalação no CD, siga estas instruções para instalar o hardware e 
configurar o X6. 

Instalando o Hardware 

1 Desligue o seu computador e elimine o poder. Este 
computador pode ser qualquer um dos computadores que você 
planejou utilizar com o X6. Numa situação típica, este seria o 
computador que estivesse mais próximo à sua tomada de 
parede ADSL. 

2 Posicione a antena que se encontra na parte traseira do modem 
para uma posição vertical. 

3 Conecte o modem à porta Ethernet do computador. 
Plugue um das extremidades do cabo Ethernet em qualquer 
uma das portas ETHERNET do modem X6 (ETHERNET 1, 
ETHERNET 2, ETHERNET 3, ou ETHERNET 4) e plugue 
a outra terminação na porta Ethernet do seu computador. 

4 Plugue o transformador numa régua de alimentação ou tomada 
de parede e então plugue a outra ponta do transformador na 
tomada de alimentação (POWER) do modem. 

Importante! 
Somente utilize o transformador que acompanha o X6. Outros 
transformadores podem danificar seu hardware. 

5 Depois de ligar o transformador, as luzes POWER e WLAN 
no painel frontal do modem devem ficar acesas e a luz 
INTERNET deve piscar. Se a luz POWER não se acender, 
prima o botão  no painel traseiro do modem e certifique-se 
de que existe corrente na tomada de parede ou na extensão 
eléctrica à qual ligou o transformador. 
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6 Ligue o seu computador. 

7 Plugue uma das extremidades do cabo telefônico fornecido na 
porta DSL e a outra na tomada de parede ADSL. A luz de 
INTERNET  deve permanecer acesa sem piscar. Se não o 
fizer, refira-se à Solução de Problemas na página 120. 

Sugestão! 
Se o seu X6 veio com um adaptador duplo ADSL, pode-se 
plugá-lo na tomada de parede ADSL. Isto permite que se possa 
usar a tomada de parede tanto para a sua conexão ADSL 
quanto para o seu serviço telefônico. O adaptador duplo 
possui duas tomadas, uma designada para a conexão de seu 
modem ADSL e a outra para o seu telefone. 

8 Recomendamos que um filtro seja instalado em todos os 
telefones e máquinas de fax que estiverem compartilhando a 
linha telefônica ADSL. Caso contrário, estes equipamentos não 
funcionarão apropriadamente quando estiverem em operação e 
interferirão na sua conexão ADSL Entretanto, não conecte um 
filtro entre a tomada da parede e o X6.  

Pode-se ter recebido filtros de telefonia ADSL com o seu X6. 
Caso não o tenha, ou precise de mais filtros, estarão 
disponíveis na maioria das lojas do ramo onde se encontram 
produtos eletrônicos. 

Para cada filtro, plugue o terminal do telefone ou da máquina 
de fax no terminal PHONE do filtro e o terminal LINE do 
filtro na tomada de parede. (Não plugue um filtro entre a 
tomada de parede e o X6) 

Congratulações! O seu hardware foi instalado. Agora 
continue na próxima seção Estabelecendo a Comunicação. 
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Estabelecendo a Comunicação 
Importante! 
Usuários de Macintosh e Linux devem ter certeza de que as 
configurações TCP/IP do computador estão efetuadas 
adequadamente ANTES de iniciar esta seção. Veja Configuração 
TCP/IP no Macintosh na página 113 ou Configuração 
TCP/IP no Linux na página 115 para instruções. 

Deve-se configurar o X6 de tal forma que se possa comunicar com 
o seu Provedor de serviço Internet. Para fazer isto, utilize o 
Gerenciador de Configuração Zoom (Zoom Configuration 
Manager). 

1 Feche todos os programas abertos, incluindo software antivírus 
ou bloqueadores de janelas de contexto. 

2 Entre no Gerenciador de Configuração Zoom (Zoom 
Configuration Manager): 
a Abra o seu navegador Web e digite, na sua barra de 

endereçamento, http://10.0.0.2 se você for conectado 
através do Ethernet, ou http://10.0.0.3 se você for 
conectado através do USB e, então, pressione a tecla 
Entrar no seu teclado. 

b Na caixa de diálogo Enter Network Password (Entrada 
de Senha de Rede), digite os seguintes nome e senha de 
usuário em minúsculo e, depois, pressione OK.. O User 
Name e Password (Nome e Senha de Usuário) X6 que se 
insere aqui não são os mesmos Nome e Senha de Usuário 
que o seu Provedor de serviço de Internet provavelmente 
lhe forneceu. 
User Name: admin  
Password: zoomadsl 
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Se não surgir uma indicação de pronto para se inserir User 
Name e Password (Nome e Senha de Usuário), faça o 
seguinte nesta ordem: Verifique novamente todas as 
conexões, inicie mais uma vez a montagem do modem e 
computador e reinicialize o modem inserindo um clipe de 
papel no pequeno orifício de Reset (Reinicializar) 
localizado no painel traseiro do modem e pressione-o três 
vezes. 

Importante: 
Para motivos de segurança, defina uma senha para o X6 depois 
da configuração estar concluída. Consulte Alterarando sua 
Senha na página 103. 

2 Após efetuar o registro de entrada (log in), use a página de 
Basic Setup (Configuração Básica) para configurar o modem 
de forma que o mesmo possa se conectar ao Provedor de 
serviço.  
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• Para utilizar a Configuração automática (recomendado): 

a Em Configure my connection (Configurar a minha 
ligação), clique em Start (Iniciar). 

b Na caixa de mensagem "Settings successfully detected" 
(Definições detectadas com sucesso), clique em OK 
para voltar para a página Basic Setup (Configuração 
básica). 

c Se o X6 encontrar uma ligação PPPoE ou PPPoA, 
introduza na página Basic Setup (Configuração 
básica) o nome de utilizador e a senha indicados pelo 
seu Fornecedor de serviços Internet.  
Se o X6 encontrar uma ligação 1483 Bridged ou 1483 
Routed, o utilizador pode utilizar um endereço IP 
dinâmico ou estático. Conforme o caso, seleccione o 
botão de opção adequado: 

− [MAIORIA DOS USUÁRIOS] Certifique-se de 
ter selecionado Obter Automáticamente um 
endereço IP se estiver usando o Protocolo de 
Configuração de Host Dinâmico (também 
conhecido como DHCP ou Endereçamento IP 
dinâmico). Esta opção está selecionada por 
definição uma vez que a maioria dos Provedores 
de Internet usam DHCP. 
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− Somente selecione Uso do seguinte endereço IP 
se estiver utilizando endereço IP estático. (Você 
deve saber se está usando endereçamento IP 
estático. Normalmente, há uma tarifa extra para 
endereço IP estático e usualmente requer acordos 
especiais com o seu Provedor de serviço Internet 
para obtê-lo.) 

Então pressione Entrar (Enter) com o 
Endereço IP (IP Address), Máscara de 
Subrede (Subnet Mask), Gateway Predefinido 
(Default Gateway) e DNS que se planeja usar. 
Pressione o botão Salva Modificações (Save 
Changes) e, depois, dê um clique no botão 
Gravar Configuração na Memória Flash 
(Write Settings to Flash). 

• Se Automatic Configuration (Configuração automática) não 
funcionar, configure as suas definições manualmente do 
seguinte modo: 

a Entre com as configurações de seu Protocol (Protocolo) 
Encapsulation (Encapsulamento), VPI e VCI nos 
campos apropriados. Seu Provedor de serviço deve 
fornecer estas informações. Se não souber destas 
configurações, refira-se às tabelas no início da página 107. 

b NAT (Network Address Translation -- Conversor de 
Endereço de Rede) está Enabled (Ativado) por definição. 
Esta característica permite que múltiplos usuários acesse a 
Internet compartilhando um único endereço IP. Enabled 
(Ativado) é normalmente a configuração correta. Selecione 
Disabled (Desativado) na improvável hipótese na qual se 
deseja acessar endereços IP públicos diferentes para cada 
usuário da rede.  

c Dependendo da configuração de Protocol selecionada, a 
metade inferior da página modificar-se-á de forma a 
possibilitar a entrada de informações adicionais. 

 Ao selecionar PPPoA ou PPPoE, entre com o seu 
Nome e Senha de Usuário ADSL nos campos 
apropriados. O seu Provedor de serviço Internet deve 
ter lhe fornecido esta informação. (Seu Nome de 
Usuário é normalmente o seu endereço de e-mail ou 



 

Capítulo 1: Instruções de Instalação  17 

os caracteres que precedem o sinal de @ no seu 
enedeço de email. Este NÃO é o mesmo Nome e 
Senha de Usuário que foi utilizado anteriormente para 
abrir o Zoom Configuration Manager (Gerenciador 
de Configuração Zoom)). 

 Ao selecionar a Bridged Modelo 1483 ou o 
Routeador Modelo 1483, tem-se a opção de utilizar 
um endereço IP estático ou dinâmico. Dependendo do 
seu caso, selecione a opção apropriada. 
− [MAIORIA DOS USUÁRIOS] Certifique-se de 

ter selecionado Obter Automáticamente um 
endereço IP se estiver usando o Protocolo de 
Configuração de Host Dinâmico (também 
conhecido como DHCP ou Endereçamento IP 
dinâmico). Esta opção está selecionada por 
definição uma vez que a maioria dos Provedores 
de Internet usam DHCP. 

− Somente selecione Uso do seguinte endereço IP 
se estiver utilizando endereço IP estático. (Você 
deve saber se está usando endereçamento IP 
estático. Normalmente, há uma tarifa extra para 
endereço IP estático e usualmente requer acordos 
especiais com o seu Provedor de serviço Internet 
para obtê-lo.) 

Então pressione Entrar (Enter) com o 
Endereço IP (IP Address), Máscara de 
Subrede (Subnet Mask), Gateway Predefinido 
(Default Gateway) e DNS que se planeja usar. 
Pressione o botão Salva Modificações (Save 
Changes) e, depois, dê um clique no botão 
Gravar Configuração na Memória Flash 
(Write Settings to Flash). 

3 Verifique que sua conexão Internet está operacional. Abra o 
seu navegador Web (por exemplo, Internet Explorer ou 
Netscape Navigator) e tente conectar-se a um endereço Web 
familiar. Caso conecte-se com sucesso, estará pronto para 
configurar o resto de sua rede.  

(Se não se conectar, refira-se ao Anexo D na página 120). 
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Sugestão! 
Se configurou o X6 usando um computador do tipo notebook, 
pode-se mantê-lo conectado ou pode-se disconectá-lo da porta 
ETHERNET da unidade. A medida que o X6 permanece 
conectado na tomada de parede ADSL e na fonte de alimentação, o 
X6 pode funcionar como um dispositivo dedicado (stand-alone). 
Portanto, pode-se fazer com que o notebook seja parte de sua rede 
sem fio. 

Congratulações! A comunicação foi estabelecida e seu 
computador está agora conectado à Internet. Prossiga agora com o 
Configurando uma Rede. 

Configurando uma Rede 
Se o computador que está diretamente conectado ao modem X6 
estiver permitindo que se navegue na Web, tem-se certeza que a 
sua conexão Web está funcionando. Agora, poderá configurar o 
resto de sua rede. 

Fica ao seu critério se quer ter alguns computadores diretamente 
conectados ao X6 e outros conectados sem fio. O X6 suporta 
conexões com ou sem fio. Pode-se ter até 253 conexões, quatro das 
quais podem ser realizadas diretamente através das quatro portas 
ETHERNET do X6. Também, pode-se conectar um elemento de 
rede (tais como: uma hub, uma switch ou um roteador) numa das 
portas ETHERNET. 

Para configurar sua rede, pode-se fazer qualquer um ou todos os 
itens a seguir, em qualquer ordem que escolher: 

• Se quiser conectar computadores adicionais diretamente ao X6, 
refira-se a Para Conectar Computadores com Fio 
Adicionais abaixo. 

• Se quiser conectar uma hub, uma switch ou um roteador 
diretamente ao X6, refira-se a Para Conectar um Elemento 
de Rede na página 19. 

• Se quiser conectar computadores adicionais usando uma rede 
sem fio, refira-se a Capítulo 2, Configurando sua Rede Sem 
Fio na página 22. 
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Para Conectar Computadores com 
Fio Adicionais 
Pode-se conectar até quatro computadores que possuem porta 
Ethernet diretamente ao X6. 

1 Pressione o botão Shut down para desligar o computador que 
se deseja conectar ao X6. (Isto é importante porque o 
computador deve localizar o endereço IP correto do modem. 
Isto é feito quando o computador retorna no passo 3 abaixo.) 

2 Conecte uma das extremidades do cabo Ethernet numa das 
portas ETHERNET do modem e conecte a outra extremidade 
na porta Ethernet do computador. 

3 Ligue o computador. 

4 Verifique que sua conexão Internet está funcionando. Abra seu 
navegador Web (por exemplo, Internet Explorer ou Netscape 
Navigator) e tente conectar-se a um endereço Web familiar. 

5 Repita os passos 1–4 para cada um dos computadores que 
deseja adicionar. 

Para Conectar um Elemento de Rede 
Pode-se usar uma das portas ETHERNET no X6 para conectar 
um elemento de rede (por exemplo, uma hub, uma switch, ou um 
roteador). 

1 Conecte uma das extremidades do cabo Ethernet numa das 
portas ETHERNET do modem e a outra extremidade na 
porta Ethernet do elemento de rede. (Para uma hub ou uma 
switch, isto é chamado normalmente de uma Ligação 
(Uplink) ou Expansão de porta (Expansion port). Para um 
roteador, isto é normalmente chamado de uma Porta WAN.) 
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2 Configure sua rede. Refira-se à documentação fornecida junto 
com o seu elemento de rede particular para instruções de como 
realizá-la. 

3 Uma vez que sua rede estiver configurada, reinicialize qualquer 
computador que fizer parte da rede. 

4 Verifique que sua conexão Internet está funcionando. Abra seu 
navegador Web (por exemplo, Internet Explorer ou Netscape 
Navigator) e tente conectar-se a um endereço Web familiar. 

Congratulações! O seu elemento de rede foi configurado. Se 
tiver equipamentos sem fio que queira adicionar à sua rede, vá para 
Configurando sua Rede Sem Fio na página 22. 

Plug and Play Universal 
O X6 suporta Plug and Play Universal (UPnP™). Isto significa que 
outros equipamentos conectados ao seu computador ou rede (por 
exemplo, uma aplicação de jogos, roteador ou firewall dedicado) 
que usam UPnP devem automaticamente detetar o X6 e realizar as 
configurações necessárias para que operem em conjunto. Não lhe é 
exigida que realize qualquer configuração. 

Se Precisar de Ajuda 
Zoom possue muitos serviços de Suporte Técnico disponíveis para 
seus clientes. Pode-se acessar estes serviços de várias maneiras: 

• Visite o nosso Web site em www.zoom.com e seleccione 
Technical Support (Apoio Técnico). Em seguida, pode 
registar o X6 e/ou contactar os nossos técnicos de apoio e/ou 
obter informações sobre garantia. 
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Sugestão: 
De tempos em tempos, Zoom pode distribuir melhores 
produtos comerciais. Isto também está disponíveis em 
www.zoom.com, junto com instruções de atualização. 
Recomendamos que se verifique periodicamente nosso site na 
Web para atualizações. 

• Ligue para o nosso departamento de apoio. O número de 
contacto varia consoante o país: 

EUA: (561) 241-7170 

RU: 0870 720 0090 

Outros países (número dos EUA): (561) 997-9683 
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2 
Configurando sua Rede Sem 

Fio 

Este capítulo discute como configurar uma rede sem fio 
utilizando adaptadores sem fio e/ou computadores que 
possuem embutidas características sem fio. O Capitulo 3 
informa sobre implementação de segurança de rede.  

Note que para cada computador adicionado a sua rede sem fio, 
necessitar-se-á de tomar passos apropriados para configurá-lo. Para 
fazê-lo, selecione uma das três possibilidades abaixo: 

1. Alguns portáteis e computadores de secretária mais recentes 
com Windows Vista e XP dispõem de capacidades de 
funcionamento em rede sem fios incorporadas e não requerem 
a instalação de um componente sem fios. Se for o caso, deve 
configurar a ligação sem fios do computador utilizando o 
utilitário de ligação do Windows Vista ou XP. Consulte as 
secções abaixo sobre como fazer a ligação a computadores 
com Windows Vista (página 23) ou XP (página 25) com 
capacidades sem fios incorporadas. 

Sugestão! 
Para ver se o seu portátil tem incorporada a funcionalidade 
sem fios: No ambiente de trabalho do Windows, faça clique no 
botão Iniciar, aponte para Conectar a e, em seguida, localize 
Conexão de rede sem fios. Se não aparecer a opção 
Conectar a ou não existir a opção de ligação de rede sem fios, 
o seu portátil não possui a funcionalidade sem fios. 

2. Alguns computadores de secretária e portáteis podem ter 
capacidades de funcionamento em rede sem fios incorporadas, mas 
não utilizam o utilitário do Windows Vista ou XP para configurar o 
dispositivo. Se for o caso, configure a ligação sem fios do 
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computador de acordo com as instruções indicadas na página 26 na 
secção Conectar um computador sem fios ao X6. 

3. Alguns computadores do tipo desktop and notebook podem 
requerer a instalação de um adaptador de rede sem fio. Este 
pode ser um adaptador USB, adaptador de Cartão de PC ou 
adaptador PCI. Quando o adaptador estiver instalado, 
certifique-se de que está configurado ao modo infraestrutura 
ou ponto de acesso (NÃO modo ad-hoc ou peer-to-peer). 
Se precisar de ajuda para a instalação do seu adaptador sem fio 
ou para configurar seu modo, refira-se à documentação que o 
acompanha. Após a instalação do adaptador, leia, Conectar 
um computador Windows Vista com capacidades sem 
fios incorporadas. 

Conectar um computador 
Windows Vista com 
capacidades sem fios 
incorporadas 

1 No seu desktop do Windows, pressione o botão Iniciar e, 
depois, pressione Conectar a. 

2 Na caixa de diálogo Conectar a uma rede, selecionar a rede 
desejada e o clique Conecta. 

• Se a rede pretendida for segura, à caixa de diálogo seguinte 
incorporar a senha e o clique Conectar. 

• Se a rede pretendida não for segura, seleccione Conectar 
em todo o caso na caixa de mensagem: 
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Nota: Recomendamos vivamente que configure uma rede 
segura. Para obter informações sobre segurança sem fios, 
consulte Configurar segurança sem fios na página 29. 

Se estiver dificuldade em estabelecer ligação, verifique se 
introduziu a senha correcta. Em seguida, efectue um ciclo de 
energia no computador e no X6 conforme descrito nas 
Sugestões para resolução de problemas na página 120. 

3 Na caixa de diálogo Conectado com sucesso a [rede 
pretendida], são apresentadas três opções. É possível: 
• Seleccionar Guardar a rede e Iniciar esta conexão 

automaticamente se quiser estabelecer sempre conexão 
à mesma rede. Em seguida, clique em Fechar. Quando 
iniciar o computador da próxima vez é estabelecida uma 
conexão automática à rede seleccionada.  

• Seleccionar Guardar a rede e desmarque a caixa de 
verificação Iniciar esta conexão automaticamente se 
não quiser estabelecer conexão automaticamente a esta 
rede sempre que iniciar o computador mas quiser 
estabelecer conexão no futuro. Clique em Fechar para 
visualizar a caixa de diálogo Seleccionar uma 
localização. . . onde pode escolher uma localização. O 
Windows Vista aplica automaticamente as definições 
correctas de segurança de rede. 

Se a caixa de diálogo Controlo de conta de utilizador for 
apresentada, clique em Continuar. 

• Clique em Fechar para concluir o processo de conexão . 
Seleccione esta opção se quiser estabelecer conexão a esta 
rede apenas uma vez. 

Para desconectar da rede actual: 

1 No menu Iniciar, seleccione Conectar a. 

2 Na caixa de diálogo Desconectar ou conectar a outra rede, 
seleccione a rede actual e clique em Desconectar . 
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3 Na caixa de mensagem Tem a certeza?, clique novamente em 
Desconectar . 

4 Na caixa de diálogo seguinte pode estabelecer conexão a outra 
rede ou clicar em Fechar para concluir o processo de 
desactivação. 

Conectar um computador 
Windows XP com capacidades 
sem fios incorporadas 
1 No seu desktop do Windows, pressione o botão Iniciar e, 

depois, pressione Painel de Controle. 

2 Dê um Clique Duplo no ícone Conexões de Rede.  

3 Pressione o botão direito sobre o ícone Conexão de Rede 
Sem Fio, então selecione Propriedades. 

4 Na caixa de diálogo Propriedades de Conexão de Rede Sem 
Fio, selecione a tecla Redes Sem Fio. O Windows XP 
automaticamente iniciará uma procura por redes sem fio 
disponíveis na sua área. Quaisquer redes compatíveis dentro do 
alcance aparecerá na lista Redes Disponíveis. Descubra a rede 
sem fio do X6 — chamada zoom. (A varredura se dá 
automaticamente porque a caixa de diálogo Utilize Windows 
para configurar meus parâmetros de rede sem fio está 
selecionada como padrão). 

5 Selecione zoom da lista Redes Disponíveis, então, pressione 
o botão Configurar para adicioná-la à lista Redes Preferidas. 
O notebook tentará conectar-se à Internet usando as redes sem 
fio ali listadas, na ordem em que aparecem. (Se já tiver redes ali 
listadas, recomendamos que ou as remova ou use o botão 
Mover para Cima para mover zoom para o topo da lista.) 

6 Dê um clique em OK. 
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7 Teste suas conexões sem fio. No seu computador ou notebook 
configurado, abra seu navegador Web (por exemplo: Internet 
Explorer ou Netscape Navigator) e tente conectar-se a um 
endereço Web familiar. 
Se você se conectar com sucesso, a característica sem fio do seu 
notebook estará testada e estará pronto para navegar na Web! 

Importante! 
Se desejar adicionar segurança a sua rede, favor refira-se a 
Configurando Segurança de Rede Sem Fio na página 29. 

Conectando um computador 
com característica sem fio ao 
X6 

1 Dirija-se ao computador com característica sem fio que deseja 
adicionar à rede. O computador deve possuir o software que 
permita realizar uma procura de site destinada a descobrir 
redes sem fio disponíveis na sua área. Quando o SSID 
(Identificador de Conjunto de Serviços - Service Set Identifier) 
de sua rede sem fio X6 surgir na lista — o SSID é zoom — 
selecione-o como sendo a rede que deseja utilizar para se 
conectar à Internet. 

Sugestão! 
Para a maioria dos adaptadores sem fio, utilize o software 
gerenciador de configuração sem fio e pressione no botão 
Varredura (Scan) ou selecione uma Varredura de Site (Site 
Scan), Varredura de Redes (Scan Networks), ou outra aba 
de nome similar para realizar uma procura de site. Se precisar 
de ajuda, refira-se à documentação que acompanha o seu 
adaptador. 

Há diversos pontos de discussão sobre sites de varredura que 
se deve ter conhecimento: 

 Se tiver instalado um adaptador sem fio num computador 
com Windows XP, o Windows XP poderá tentar 
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automáticamente configurar o adaptador (ao invés de 
deixá-lo utilizar o software fornecido com o adaptador sem 
fio). Você saberá que isto está acontecendo porque 
prontamente surgirá uma mensagem sobre uma ou mais 
redes sem fio em disponibilidade. Você também poderá 
dar um clique em um atalho para abrir a caixa de diálogo 
Propriedades de Conexão de Rede Sem Fio. Se isto 
acontecer, dê um clique no atalho e apague o conteúdo da 
caixa de verificação chamada de Utilize o Windows para 
configurar minha rede sem fio e depois dê um clique em 
OK. Então, sem interrupção do Windows XP, pode-se 
usar o software fornecido junto com o seu adaptador sem 
fio. 

 Mais do que um rede sem fio pode aparecer na lista. Estas 
são redes sem fio que estão dentro do alcance de sua rede. 
Seus vizinhos, por exemplo, podem estar no alcance de sua 
rede. Cada rede sem fio possui um canal associado à ela. 
Recomendamos que haja pelo menos cinco canais de 
diferença entre sua rede e as outras de sua vizinhança. 
Uma diferença de menos do que cinco canais pode resultar 
em interferência em suas conexões. Por padrão, o X6 
utiliza o canal 10. Se precisar modificar este canal, deve 
fazê-lo usando a página Wireless Setup (Configuração 
Sem Fio) do Zoom Configuration Manager 
(Gerenciador de Configuração Zoom). 

 Se quiser tornar segura sua rede sem fio, de forma que 
fique inacessível por outros, deve-se especificar parâmetros 
de segurança. Para aprender como fazê-lo, refira-se a 
Configurando Segurança de Rede Sem Fio na página 
29. (As conexões sem fio predefinidas no X6 não 
empregam parâmetros de segurança.) 

2 Teste suas conexões sem fio. Em cada computador do tipo 
desktop or notebook computer que seja configurado, abra o 
seu navegador Web e conectar-se a um endereço Web familiar. 

Importante! 
Se quiser adicionar segurança a sua rede, refira-se a Configurando 
Segurança de Rede Sem Fio na página 29. 
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Verificando suas Configurações 
Se precisar de verificar suas configurações, poderá fazê-lo por meio 
da página Wireless Setup (Configuração Sem Fio). Esta página 
está disponível no Gerenciador de Configuração Zoom ao se 
pressionar no ícone Wireless (Sem Fio). A Tabela abaixo explica as 
configurações: 

Este campo… Permite lhe especificar… 

Wireless Status 
(Estado Sem 
Fio) 

Enable (Ativado) mostra que sua rede sem fio 
está conectada. Disable (Desativada) indica que 
a sua rede sem fio está desconectada. 

SSID O Indicador de Configuração de Serviço (Service 
Set Identifier) de sua rede sem fio. Por 
predefinição, o SSID para o X6 é zoom. Pode-se 
modificar o SSID para qualquer nome que se 
deseja. 

Hide SSID 
(Ocultar SSID) 

Defina esta opção para true (verdadeiro) se não 
quiser transmitir o SSID da sua rede. 

Default Channel 
(Canal 
Predefinido)  

O canal predefinido que a conexão sem fio utiliza 
para sua conexão sem fio. O X6 vem 
configurado no canal 10. 

Profile (Perfil)  O padrão usado pelos seus adaptadores sem fio. 
Esta lista tipo janela contém Somente 802.11b, 
Somente 802.11g, ou Modo Combinado 
(Mixed Mode).  
O predefinido é Modo Combinado - Mixed 
Mode que permite juntar os adaptadores sem fio 
b e g. 

Encryption 
(Criptografia)  

O tipo de criptografia utilzado para o seu sinal 
Internet sem fio. Esta lista tipo janela contém 
None, WEP-64 bit, WEP 128 bit e WPA 
(Nenhum, 64 bites WEP, 128 bites WEP e 
WPA). 
O predefinido é None (Nenhum), o que significa 
que a segurança está desativada. 

Country (País)  Se o seu país não estiver listado, selecione 
Other (Outro). 
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3 
Configurando Segurança de 

Rede Sem Fio 

Quando estiver configurando, pela primeira vez, a sua rede sem fio 
X6,o parâmetro predefinido de segurança será desligado. Isto 
significa que seu sinal sem fio não será criptografado e que qualquer 
um com tecnologia sem fio compatível pode acessar a sua rede de 
computadores e a Internet usando a sua conexão sem fio. Este 
capítulo explica como configurar segurança sem fio para proteger 
sua rede e conexão Internet. 

Visão Geral 
Para configurar segurança de rede sem fio, você criará e entrará 
com uma senha ou uma chave alfanumérica. Uma vez que a tenha 
inserido, somente equipamentos com a chave ou senha coincidente 
ser-lhe-á permitido estabelecer uma conexão à rede. 

Há duas maneiras para configurar e implementar uma senha ou 
chave. São referenciadas como sendo um WPA (WiFi Protected 
Access -- Acesso Protegido WiFi) ou WPA2, e WEP (Wired 
Equivalent Privacy -- Privacidade Equivalente a Cabo) 64 e 128 
bites). WPA2 é o mais melhor,  mas somente pode-se usá-la se 
todos os seus equipamentos sem fio suportarem the 802.11g 
profile. 
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Pode-se verificar se todos os seus clientes, que você planeja fazer 
parte da rede, suportam WPA2 ou WPA. Pode-se fazê-lo 
procurando no manual que acompanha cada equipamento ou 
verificando a configuração de software do aparelho instalado. Veja 
em Security (Segurança) ou Encryption (Criptografia) ou Setup 
(Configuração) ou Advanced Features (Características 
Avançadas). Se todos os clientes suportarem WPA2 ou WPA, 
prossiga com a Configurando Segurança Utilizando WPA2 ou 
WPA. Caso contrário, pule para Configurando Segurança 
Utilizando WEP. 

 

Configurando Segurança 
Utilizando WPA2 ou WPA 
WPA2 e WPA usam uma passphrase (senha) que se escolhe e 
insere-se no X6 e outros equipamentos sem fio na rede (clientes) 
para torná-los seguros. Para utilizar WPA2 ou WPA, todos os 
aparelhos sem fio na sua rede devem suportar aqueles métodos do 
encryption.  

1 Vereifique que todos os outros clientes, que planeja conectar na 
rede, suportam WPA2 ou WPA. Se não, pule para 
Configurando Segurança Utilizando WEP.  
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2 Pressione no ícone Wireless (Sem Fio) no Gerenciador de 
Configuração Zoom. Isto abrirá a página Wireless Setup 
(Configuração Sem Fio). Vá para Encryption (Criptografia – 
que deve indicar None (Nenhuma)) e selecione WPA2 ou 
WPA do menu tipo janela. Uma nova caixa de preenchimento 
entitulada WPA Passphrase (Senha de WPA) abrirá logo 
abaixo da caixa Encryption (Criptografia). 

 

3 Escolha e insira uma Senha (Passphrase). Pode inserir uma 
palavra ou frase, ou, para maior segurança, entre com uma 
combinação de números e letras. A Senha é sensível à 
caracteres maiúsculos ou minúsculos e pode ter até oito deles. 

4 Todos os cliente de rede sem fio necessitam ser 
individualizados pela entrada da Senha (Passphrase) de todos 
os aparelhos sem fio na rede. Abra o software que acompanha 
o equipamento e que deve estar operando no computador 
onde o mesmo está instalado. Ache o menu de configuração 
para segurança, escolha WPA2 ou WPA e entre com a Senha 
(Passphrase), exatamente como a inseriu na página Wireless 
Setup (Configuração Sem Fio) do X6.  

Sua configuração dos parâmetros de segurança está completa 
agora! 



 

  Manual de Usuário ADSL do X6 32 

Configurando Segurança 
Utilizando WEP 
Se todos os seus equipamentos de rede NÃO suportam WPA2 ou 
WPA, pode-se utilizar WEP para configurar segurança de rede. O 
WEP pode ser configurada de duas maneiras: 64 bites e 128 bites. 
O WEP de 128 bites dá mais segurança que o de 64 bites, porém o 
WEP de 128 bites também tende a diminuir o desempenho da 
rede. Recomendamos que a maioria das pessoas configurem seu 
WEP com segurança de 64 bites. 

1 Dê um Clique no ícone Wireless (Sem Fio) no Gerenciador 
de Configuração Zoom. Isto abrirá a página Wireless Setup 
(Configuração Sem Fio). Vá para Encryption (Criptografia – 
que deve indicar None (Nenhuma)) e selecione WEP-64 bit 
(WEP de 64 bites) ou WEP-128 bit (WEP de 128 bites) – para 
maior segurança, porém com menor desempenho de rede) no 
menu tipo janela. Seis novas caixas abrem-se logo abaixo da 
caixa Encryption (Criptografia).  

 

2 Verifique a caixa marcada com Passphrase (Senha) e então 
escolha e insira uma Passphrase. Pode-se inserir uma palavra 
ou uma frase ou, para maior segurança, entre com uma 
combinação de números e letras. A Senha é sensível à 
caracteres maiúsculos ou minúsculos e pode ter até oito deles. 
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Se TODOS os aparelhos sem fio (clientes) na rede são da marca 
Zoom, vá para o passo 3. Se alguns ou todos os aparelhos não 
são da marca Zoom, vá para o passo 4.  

3 Se TODOS os aparelhos sem fio (clientes) na rede são da 
marca Zoom, precisa-se inserir a Passphrase (Senha) que 
acabou de entrar para cada aparelho.  

Todos os clientes da rede sem fio precisam ser configurados 
individualmente. Abra o software que acompanha o 
equipamento e que deve estar operando no computador onde 
o mesmo está instalado. Ache o menu de configuração para 
segurança, escolha WEP e entre com a Passphrase (Senha), 
exatamente como a inseriu na página Wireless Setup 
(Configuração Sem Fio) do X6. 

Sua configuração dos parâmetros de segurança está 
completa agora! 

4 Se algum ou todos os outros aparelhos sem fio na rede 
(clientes) não são da marca Zoom, insira uma das chaves 
mostradas abaixo de Senha para cada cliente. Deve-se entrar 
com a mesma chave para cada aparelho. A chave que deve ser 
usada é aquela correpondente ao número de Default Key 
(Chave Predefinida) mostrado. Se o número na caixa chave 
predefinida for 1, use a chave 1 e assim por diante. Pode-se 
escolher a chave predefinida de sua preferência usando a caixa 
de menu deslizante Default Key (Chave Predefinida). 
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Agora que se tem uma chave, insira-a para cada cliente. Todos os 
cliente de rede sem fio precisam ser configurados individualmente. 
Abra o software que acompanha o aparelho e que deve está 
operando no computador onde o aparelho está instalado. Procure 
o menu de configuração de segurança, escolha WEP (64 bites ou 
128 bites dependendo do que selecionou) e entre com a Default 
Key (Chave Predefinida), exatamente como aparece na página 
Wireless Setup (Configuração Sem Fio) do X6.  

Sua configuração de parâmetros de segurança está completa 
agora! 
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4 
O X6 e Jogos ao Vivo  

Este capítulo cobre a configuração do X6 para jogos ao vivo 
em um computador de mesa, computador portátil, Xbox® Live 
ou Playstation® 2. 

Preciso Fazer Algo ? 
Há três casos para os quais o seu modem precisa ser configurado 
para jogar jogos ao vivo: 

• Se estiver usando seu computador para jogar um jogo parceiro 
a parceiro ou um contra outro via Internet, sempre terá de 
configurar o seu modem, a menos que esteja conectado ao seu 
parceiro por meio de um site Web. Um jogo parceiro a 
parceiro (peer-to-peer) é aquele onde dois jogadores estão 
competindo diretamente um contra o outro. Jogos parceiro a 
parceiro (peer-to-peer) populares incluem Idade dos 
Impérios (Age of Empires), Comando e Conquista 
(Command and Conquer), Reino das Trevas 2 (Dark 
Reign 2) e Torneio Irreal (Unreal Tournament). Se não 
tiver certeza que o seu jogo é um jogo parceiro a parceiro 
(peer-to-peer), verifique as instruções do mesmo. 

• Se estiver usando o seu computador para jogar um jogo de 
múltiplos parceiros e quiser ser o mandante do jogo. Jogos 
Populares de múltiplos parceiros incluem Meia Vida (Half 
Life), Diabo II (Diablo II), Força Delta (Delta Force), 
Hexen II, Mito (Myth), Terremoto II (Quake II), e Nave 
de Guerra II, III (Warcraft II, III). 



 

  Manual de Usuário ADSL do X6 36 

• Se estiver jogando um jogo ao vivo do tipo Xbox® Live ou 
PlayStation® 2. 
Em todos os três casos, os passos descritos na próxima seção 
precisam ser seguidos, Configurando o X6 para Jogos ao 
Vivo.  

Configurando o X6 para 
Jogos ao Vivo 
A configuração do X6 para jogo ao vivo envolve dois passos 
básicos: Escolher um endereço IP para o Jogo e Configurar 
um Servidor Virtual ou DMZ. Esta seção fornece instruções para 
realizar estas tarefas no seu computador, Xbox®, ou Playstation® 
2. 

Passo 1: Escolhendo um 
Endereço IP para o Jogo 
Precisa-se ter certeza de que o computador ou sistema de jogos que 
se está utilizando para jogar sempre tem o mesmo endereço IP. 
Pela configuração de fábrica, o X6 consigna endereços 
dinâmicamente usando DHCP (Protocolo de Configuração 
Dinâmica de Host) aos aparelhos da rede local sempre que são 
reinicializados. Portanto, os endereços não são necessáriamente 
sempre os mesmos. O modem, entretanto, pode ser configurado 
para consignar o mesmo endereço do seu computador ou sistema 
de jogos em qualquer momento.  

Para se certificar de que o seu computador ou sistema de jogos usa 
sempre o mesmo endereço, siga os passos abaixo. 

1 Se estiver uasando Xbox ou PlayStation 2, conecte o aparelho 
ao seu modem através de um cabo Ethernet. Na tela de sua 
TV, localize Network Settings (Configurações de Rede) e 
selecione Connect (Conectar). 

2 Pressione no ícone Advanced Setup (Configuração Avançada) 
no Gerenciador de Configuração Zoom. 
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3 Na página Advanced Setup (Configuração Avançada), 
pressione o botão LAN Configuration (Configuração de 
LAN). Depois, pressione o botão Add DHCP Fixed Host 
(Adicionar Host Fixo DHCP). A página Create New DHCP 
Server Fixed Host (Criar Novo Host Servidor Fixo DHCP) 
aparece: 

 

4 Antes que entre com um endereço IP, precisa-se inserir o 
endereço MAC (Media Access Control – Controle de Acesso 
de Mídia) do seu computador ou sistema de jogos. Siga o 
seguinte conjunto de instruções de seu sistema de jogos para 
encontrar o endereço MAC do mesmo. 

Se estiver usando um computador para 
jogar um jogo ao vivo: 

 Se souber a marca de seu computador ou se tiver apenas um 
computador conectado, pode-se encontrar o endereço MAC 
sob DHCP Clients (Cliente DHCP) na parte inferior da 
página Create New DHCP Server Fixed Host (Criar Novo 
Host Servidor Fixo DHCP). Também, pode-se encontrar o 
endereço MAC na página System Status (Estado do Sistema). 
Dê um clique no ícone System Status e deslize para baixo até 
ver DHCP Client Status (Estado do Cliente DHCP).  

 Se não souber a marca do seu computador ou tiver mais do 
que um computador conectado, siga estes passos para 
encontrar o endereço MAC: 
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a Vá ao computador que deseja usar para jogar. 

b Dê um clique no botão Iniciar e selecione Executar. 

c Na caixa de diálogo Executar, digite Command 
(Comandar) e pressione OK para abrir a janela 
Command ou MS-DOS. 

d Na janela Command ou MS-DOS (depois de C:\> 
ou C:\WINDOWS>), digite ipconfig, deixe um 
espaço, então digite /all  

Deve parecer como isto: ipconfig /all 

e Pressione Entrar. O endereço MAC é mostrado como 
o endereço de 12 bites Physical Address (Endereço 
Físico) ou Ethernet Adapter (Adaptador Ethernet). 
Vá para o Passo 5 na página 39. 

Se estiver usando Xbox® Live para jogar 
um jogo ao vivo: 

Siga estes passos para encontrar o endereço MAC no 
Dashboard da Xbox: 

a Vá para a área System (Sistema) do Dashboard. 

b Seleccione Network Settings (Definições de rede) e 
depois Edit Settings (Editar definições). 

c Clique no separador Additional Settings (Definições 
adicionais) e seleccione Advanced Settings 
(Definições avançadas).  
É apresentado um endereço MAC semelhante a 
0050F24ADC29. O seu endereço será diferente.  
Anote o endereço e mantenha-o à mão.  

Então, vá para o Passo 5 na página 39. 
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Se estiver usando PlayStation® 2 para 
jogar um jogo ao vivo: 

a Insira o seu Disco de Acesso de Rede na Estação de Jogos 
(PlayStation). 

b No menu principal, selecione Configuração ISP (ISP 
Setup), então Eu tenho um ISP (I have an ISP) e 
depois Configuração Automática (Automatic 
Configuration). 

c No menu Selecionar um Provedor de Serviço Internet 
(Select an Internet service provider), selecione Outros 
(Other). 

d No menu Teste de Conexões (Connection Test), 
selecione Avançado (Advanced). O endereço MAC 
surgirá na tela de Configurações Avançadas de Banda 
Larga (Advanced Broadband Settings). 

Anote o endereço e mantenha-o à mão. Agora, vá para o Passo 5 
abaixo. 

5 Agora que o endereço MAC foi determinado, pode-se 
consignar um endereço IP (IP address) ao seu computador 
ou sistema de jogos. Na página Criar Novo Host Servidor 
Fixo DHCP (Create New DHCP Server Fixed Host), 
realize estas entradas de dados: 

Campos Valores 
IP Address 
(Endereço IP)  

Entre 10.0.0.50. Se estiver configurando mais 
do que um computador ou sistema de jogos, 
deve-se usar endereços IP diferentes. Por 
exemplo, se estiver configurando um Xbox e 
um computador, entre 10.0.0.50 para o Xbox e 
10.0.0.51 para o computador. 

MAC Address 
(Endereço 
MAC) 

Digite o endereço MAC do Passo 4. 

Maximum 
Lease Time 
(Tempo de 
Aluguel 
Máximo)  

Deixe a configuração predefinida. 
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6 Dê um clique em Save Changes (Salvar Alterações) e depois 
em Write Setting to Flash (Gravar Configuração na Memória 
Flash) para salvar o endereço IP na memória permanente. 
Agora, seu computador ou sistema de jogos estará sempre 
consignado a este endereço. 

Passo 2: Configurando um 
Servidor Virtual ou um DMZ 
Configura-se tanto um servidor virtual quanto um DMZ (Zona 
Sem Restrições - Demilitarized Zone), tal que o firewall do modem 
não bloqueará os outros jogadores do seu sistema durante o jogo. 
A principal diferença entre o servidor virtual e o DMZ é a 
quantidade de acessos que se tem ao seu sistema.  

Um servidor virtual permitirá acesso a seu computador em 
determinadas portas. Uma porta é como um canal que é usado 
pelas aplicações (tais como os jogos) para se comunicar. Por 
exemplo, as direções do jogo que deseja jogar pela Internet podem 
indicar lhe a abrir a porta 6000. 

Um DMZ difere de um servidor virtual uma vez que permite 
acesso à todas as portas do computador. Devido a isto, DMZs são 
menos seguros do que servidores virtuais e deve ser usado com 
precaução no seu computador.. Para Xbox® Live e Playstation®2, 
um DMZ é aceitável - OK considerando que segurança não é um 
item tão importante quanto o é para o seu computador. 

• Se estiver jogando um jogo parceiro a parceiro ou múltiplos 
jogadores no seu computador, vá para Configurando um 
Servidor Virtual ou DMZ no Seu Computador na página 
41.  

• Se estiver usando Xbox Live, vá para Configurando um 
DMZ na Xbox® Live na página 43. 

• Se estiver uasando Playstation 2, vá para Configurando um 
DMZ num Playstation® 2 na página 45. 
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Configurando um Servidor Virtual ou 
DMZ no Seu Computador 
Aviso: 
Se possuir um software de firewall de uma terceira marca, como o 
firewall Windows XP, instalado no seu computador, poderá ser 
preciso desativá-lo antes da configuração do servidor virtual ou 
DMZ. Caso contrário, o seu computador poderá bloquear as portas 
que deseja abrir. 

1 Dê um clique no ícone Advanced Setup (Configuração 
Avançada). Em seguida, clique no botão Virtual Server/DMZ 
(Servidor virtual/DMZ) para aceder a esta página: 

 

2 Na página Virtual Server/DMZ (Servidor Virtual/DMZ), dê 
um clique no atalho Add Virtual Server/DMZ (Adicionar 
Servidor Virtual/DMZ) para visualizar a página Add Virtual 
Server/DMZ: 
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3 Realize as seguintes entradas de dados: 

Campo Valores 
Internal IP 
Address 
(Endereço IP 
Interno) 

Insira o Endereço IP que foi especificado na 
página Create New DHCP Fixed Host Server 
(Criar Novo Servidor Host Fixo DHCP). 

Protocol 
(Protocolo)  

Se souber seu protocolo (udp ou tcp) e 
número(s) da(s) porta(s) das instruções de seu 
jogo, selecione o protocolo da lista. 
Se não souber seu protocolo ou número(s) 
da(s) porta(s), você necessita configurar seu 
computador como um DMZ selecionando DMZ 
da lista de Protocolo. Isto abrirá todas as 
portas no computador para toda a 
comunicação via Internet. 
Aviso: Configurando um DMZ, remove-se a 
proteção assegurada pelo firewall ADSL 
Ethernet. Portanto, recomendamos que um 
DMZ seja somente usado quando necessário. 

Start Port 
(Porta inicial) 

Se seu computador ficou designado com 
um DMZ, não tem de ser inserido nada aqui. 
Se estiver jogando tanto jogo de parceiro 
com perceiro quanto com múltiplos 
jogadores, suas instruções de jogo devem 
informar-lhe que portas entrar aqui. Para 
inserir um número, deve-se entrar com tcp ou 
udp na caixa Protocolo. 
Se quiser abrir apenas uma porta, introduza o 
mesmo número de porta para Start Port 
(Porta inicial) e End Port (Porta final). Se 
quiser abrir várias portas, introduza o número 
da porta inicial. 
O número máximo de portas suportadas é 
65535. 
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Campo Valores 
End Port (Porta 
final) 

Se seu computador ficou designado com 
um DMZ, não tem de ser inserido nada aqui. 
Se estiver jogando tanto jogo de parceiro 
com perceiro quanto com múltiplos 
jogadores, suas instruções de jogo devem 
informar-lhe que portas entrar aqui. Para 
inserir um número, deve-se entrar com tcp ou 
udp na caixa Protocolo. 
Se quiser abrir apenas uma porta, introduza o 
mesmo número de porta para Start Port 
(Porta inicial) e End Port (Porta final). Se 
quiser abrir várias portas, introduza o número 
da porta inicial. 
O número máximo de portas suportadas é 
65535. 

4 Dê um clique em Save Changes (Salvar Alterações) e depois 
Write Settings to Flash (Gravar Configuração na Memória 
Flash). 

Sua configuração está completada! 

Configurando um DMZ na Xbox® Live 
1 Dê um clique no ícone Advanced Setup (Configuração 

Avançada). Em seguida, clique no botão Virtual Server/DMZ 
(Servidor virtual/DMZ) para aceder a esta página: 
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2 Na página Virtual Server/DMZ (Servidor Virtual/DMZ), dê 
um clique no atalho Add Virtual Server/DMZ (Adicionar 
Servidor Virtual/DMZ) para visualizar a página Add Virtual 
Server/DMZ: 

 

3 Realize as seguintes entradas de dados: 

Campo Valores 
Internal IP 
Address 
(Endereço 
IP Interno) 

Insira o endereço IP que especificou na página 
Create New DHCP Fixed Host Server  (Criar 
Novo Servidor Host Fixo DHCP). 

Protocol  
(Protocolo)  

Selecione DMZ para configurar sua Xbox com um 
DMZ. 

Start Port 
(Porta 
inicial) 

Este campo permanece indisponível porque você 
selecionou DMZ. Nemhuma entrada de dados é 
exigida. 

End Port 
(Porta final) 

Este campo permanece indisponível porque você 
selecionou DMZ. Nemhuma entrada de dados é 
exigida. 

4 Dê um clique em Save Changes (Salvar Alterações) e então 
Write Settings to Flash (Gravar Configuração na Memória 
Flash). 

5 Atualizar a Update the Xbox Dashboard: 
Certifique-se de que tem o seu Conjunto Iniciador da Xbox 
Live à mão. Insira o CD Xbox Live no seu Xbox. Um vez que 
a atualização estiver completada, o menu principal incluirá uma 
entrada de dados da Xbox Live. 

6 Insira o módulo Comunicador Xbox - Xbox 
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Communicator no encaixe de expansão (encaixe 
superior) do Controlador Xbox (Xbox Controller). Então 
conecte o plugue do fone de ouvido (headset plug) no módulo 
Comunicador. 

7 Ativar sua conta Xbox Live:  
O CD Xbox Live deve estar ainda no seu Xbox. 
Recomendamos que assista um vídeo que explica o processo 
de instalação: Selecione Xbox Live no menu. Então no 
Painel, selecione Xbox Live e siga as indicações de pronto. 
Aviso: Você precisará de seu código de assinante para ativar 
sua conta — este número está localizado no envelope do CD. 
(Se necessitar de instruções mais detalhadas, favor refira-se à 
documentação do seu Xbox Live.) 

Sua configuração está completada! 

 

Configurando um DMZ num 
Playstation® 2 

1 Dê um clique no ícone Advanced Setup (Configuração 
Avançada). Em seguida, clique no botão Virtual Server/DMZ 
(Servidor virtual/DMZ) para aceder a esta página: 
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2 Na página Virtual Server/DMZ (Servidor Virtual/DMZ), dê 
um clique no atalho Add Virtual Server/DMZ (Adicionar 
Servidor Virtual/DMZ) para visualizar a página Add Virtual 
Server/DMZ: 

 

3 Efetue as seguintes entradas: 

Campo Valores 
Internal IP 
Address 
(Endereço IP 
Interno) 

Insira o endereço IP que foi especificado na 
página Criar Novo Servidor Host Fixo DHCP 
(Create New DHCP Fixed Host Server). 

Protocol  
(Protocolo]) 

Selecione DMZ para ativar sua Playstation 
como um DMZ. 

Start Port 
(Porta inicial) 

Este campo permanece indisponível porque 
você selecionou DMZ. Nemhuma entrada de 
dados é exigida. 

End Port (Porta 
final) 

Este campo permanece indisponível porque você 
selecionou DMZ. Nemhuma entrada de dados é 
exigida. 

4 Dê um clique em Save Changes (Salvar Alterações) e então 
Write Settings to Flash (Gravar Configuração na Memória 
Flash). 

Sua configuração está completada! 
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5 
Utilizando Configuração 

Avançada 
Configuração Avançada é principalmente para usuários 
avançados tecnicamente. As opções predefinidas configuradas 
quando o X6 foi instalado são suficientes para a maioria dos 
usuários.  
Entretanto, aqueles que desejam ou necessitam de alterar a 
configuração do X6, podem fazê-la utilizando a página 
Configuração Avançada (Advanced Setup) no Gerenciador de 
Configuração Zoom (Zoom Configuration Manager). Este 
capítulo explica as características e opções avançadas do 
modem X6 e como aplicá-las a sua rede. 
As informações neste capítulo são aplicáveis se: 

• Seu Provedor de serviço Internet ensina como ativar, 
desativar e alterar a configuração predefinida de seu X6  

• É necessário alterar sua configuração de Rede 
Metropolitana  

• Deseja-se alterar a configuração predefinida de firewall 
para bloquear endereços IP particulares e hosts intrusos. 

• Deseja-se alterar sua senha ADSL 

• Sua configuração foi padronizada e deseja-se salvá-la 
para um uso futuro ou aplicá-la em modems adicionais 

• Deseja-se configurar seu(s) computador(es) com 
endereços IP fixos  

Nota: Usuários que desejam configurar Qualidade de Serviço 
(descrito nesta seção) pode fazê-lo mais facilmente utilizando 
o Assistente de Instalação Zoom. 
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Visualizando as Opções de 
Configuração Avançada 
Abra a página Advanced Setup (Configuração Avançada) ao 
pressionar o ícone Advanced Setup (Configuração Avançada) na 
parte superior do Zoom Configuration Manager (Gerenciador de 
Configuração Zoom). Se esqueceu como se registrar no 
Gerenciador de Configuração Zoom, refira-se á página 13. Ao abrir 
a página, visualizam-se botões organizados em três grupos: 
Configuration (Configuração), Status (Estado) e Administration 
(Administração): 
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Opções de Configuração 
Quando pressiona-se o botão Configuration (Configuração), uma 
página abre com a opção selecionada. A tabela seguinte descreve 
cada opção e ação a ser realizada.  

Este botão… Abre uma página que permite… 
WAN 
Configuration
(Configuração 
WAN)  

Especificar como a configuração ADSL de Rede 
Metropolitana – Wide Area Network (WAN) é 
realizada. Alguns valores devem ser fornecidos 
pelo seu provedor ISP/DSL. 

Firewall Define uma camada adicional de segurança aos 
compytadores de sua rede. Por exemplo, se for 
criar uma interface DMZ usando a página Virtual 
Server/DMZ (veja abaixo), pode-se ativar a 
filtragem de firewall e adicionar uma política de 
segurança que bloqueia determinados protocolos 
de alcançar a máquina DMZ. 

ADSL 
Configuration 
(Configuração
ADSL) 

Ajustar a configuração ADSL no seu modem. 
Normalmente, não precisa-se alterar a 
configuração ADSL a menos que seja orientada 
pelo seu provedor de serviço. 

Ethernet 
Configuration
(Configuração 
Ethernet)  

Visualizar e alterar a configuração das portas 
Ethernet no seu X6. Normalmente, não é 
necessária a modificação destas definições. 

DNS Permitir que se especifique servidores DNS 
múltiplos. Normalmente, a maioria dos usuários 
não necessitam inserir um servidor DNS a menos 
que seja orientado pelo seu ISP. 

LAN 
Configuration 
(Configuração
LAN) 

Especificar as definições que controlam a 
conexão entre o modem X6 e a sua tomada 
Ethernet. Configure um endereço IP fixo para o 
seu computador. 

Routing Table 
(Tabela de 
Configuração) 

Configure as rotas pelas quais deseja-se que o 
X6 transmita e receba dados numa interface 
particular, tais como uma interface LAN ou 
Ethernet. As Rotas especificam o endereço IP do 
próximo equipamento, interface ou destino 
Internet a que se destina os dados, baseado no 
último destino do dado. 
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Este botão… Abre uma página que permite… 
Virtual 
Server/DMZ 
(Servidor 
Virtual/DMZ)  

Abrir acesso ao seu computador pela criação de 
um servidor virtual ou de um DMZ (Zona Sem 
Restrições). Por predefinição, seu modem utiliza 
NAT (Conversão de Endereço de Rede - Network 
Address Translation) para ocultar seus 
computadores na rede de usuários na Internet. 
Entretanto, há ocasiões quando se deseja 
oferecer acesso externo a computadores de sua 
rede. Para isso, pode-se configurar um servidor 
virtual ou DMZ para permitir acesso de usuários 
de fora para um computador na sua rede. Pode-
se querer admitir acesso, por exemplo, se um 
computador LAN estiver comandando jogos via 
Internet ou operando como um servidor Web.  

PPP Half 
Bridge  
(Meia Ponte 
PPP) 

Compartilhar o endereço IP público designado 
pelo seu ISP com um único PC na LAN.  Isto evita 
problemas causados por certas aplicações que 
tem de operar por meio de NAT (tais como jogos 
ao vivo ou servidores FTP) e evita a necessidade 
de execução da pilha de software PPP no PC. 

UPnP 
(Conecta e 
Funciona 
Universal) 

Conectar-se automaticamente com outro software 
e hardware UPnP ativado. O protocolo de IGD 
torna-a possível para aplicativos que funcionam 
na rede configurando automaticamente o 
roteamento da NAT. 

Per Port PVC 
(Por Porta 
PVC) 

Atribuir uma porta ETHERNET  a um Circuito 
Virtual Permanente (PVC). Esta característica é 
normalmente utilizada para distribuição de vídeo. 

Port Settings 
(Configuração 
de Portas) 

Convenientemente modificar a configuração 
padrão da porta.  Será necessário utilizar esta 
característica se o X6 está hospedando um 
servidor web ou um servidor Telnet. 

MAC Filtering 
(Filtragem de 
MAC) 

Prevenir equipamentos de redes com os 
endereços MAC específicos de acessar a 
Internet. 

Management 
Control (Con-
trole de Geren-
ciamento) 

Autorizar ou negar acesso aos serviços X6  – 
HTTP, Telnet, UPnP, SNMP, TFTP – a 
equipamentos de rede local e/ou usuários 
remotos. 
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Este botão… Abre uma página que permite… 
QoS 
(Qualidade de 
Serviço) 

Atribuir a cada porta (portas 1-4 ETHERNET  e 
porta sem fio) uma prioridade Alta ou Média. Isto 
permite a você assegurar melhor desempenho 
para jogos e VoIP, por exemplo. 

TR 069 
(Relatório 
Técnico 069) 

Permitir que um Access Control Server (ACS) 
controle e configure o X6.   

Opções de Estado 
O botão Status (Estado) abre relatórios que fornecem informações 
em tempo real referentes ás suas conexões e rede. Os relatórios se 
atualizam de forma a lhe dar as informações mais recentes.  

Normalmente, estes relatórios são usados com o propósito de 
manutenção e solução de problemas. 

A tabela a seguir descreve cada relatório no grupo Status (Estado): 

Este botão… Abre uma página que permite… 
ADSL Status 
(Estado ADSL)  

Visualizar informações, tais como Estado de 
Linha ADSL (ADSL Line State) e velocidades de 
Saída de Dados (Upstream) e Entrada de Dados 
(Downstream).  

Wireless 
Status 
(Estado Sem 
Fio) 

Visualizar informações, tais como sua Velocidade 
de Enlace (Link Speed), SSID, Canal Predefinido 
(Default Channel) e Endereço Mac (Mac Address) 
de seu computador sem fio. 

Ethernet 
Status 
(Estado 
Ethernet) 

Visualizar informações sobre Pacotes de Rx 
(Recepção) e Tx (Transmissão). 

Para visualizar relatórios, vá á página 99. 
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Opções Administrativas 
Os campos no grupo Administration (Administração) são 
normalmente usados para tarefas administrativas, tais como 
atualizar versões do firmware do modem, altera a sua senha do 
Gerenciador de Configuração Zoom, reinserir o arquivo de 
configuração de seu modem. 

A tabela a seguir lista cada campo no grupo Administration 
(Administração) e mostra uma breve descrição do que se pode 
fazer com tal característica.  
 

Este campo… Abre uma página que lhe permite… 

Admin Password 
(Senha Administrativa) 

Alterar a senha do Gerenciador de 
Configuração Zoom. O nome de 
usuário e senha originais são: 
Nome de Usuário: admin 
Senha: zoomadsl 

Firmware Update 
(Atualização de 
Firmware) 

Especificar o caminho do arquivo de 
atualização é necessário para atualizar 
a sua versão de firmware. Utilizar o 
campo Browse (Navegador) para 
chegar até o arquivo, depois pressionar 
o botão Upload (Carregar de) para 
realizar a atualização de firmware.  

System Log 
(Registro de Sistema) 

Visualizar dados gerados ou recebidos 
pelo sistema de rotinas ao se 
comunicar com outros equipamentos. 
Esta informação não necessáriamente 
representa um funcionamento 
inesperado ou impróprio e não é 
capturada pelos sistemas de deteção 
de alarme que geram os alarmes. 
Pode-se salvar os registros do sistema 
em arquivo. 
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Este campo… Abre uma página que lhe permite… 
Restore Factory 
Settings 
(Recuperação de 
Configuração de Fábrica) 

Reinicialzar o X6 e recuperar sua 
configuração para os valores 
predefinidos de fábrica. 

Backup/Restore Config
(Contingência/ 
Restauração) 

Salvar suas definições atuais de 
configuração tais que possam ser 
restauradas mais tarde. 

Diagnostic Tests 
(Testes de diagnóstico) 

Executar um teste de diagnóstico que 
permite isolar quaisquer problemas 
ocorridos. 

Utilizando as Definições de 
Configuração WAN 

Quando necessito da página de 
Configuração WAN ? 
A página Configuração WAN (WAN Configuration) contém 
informações críticas relacionadas à sua Rede Metropolitana 
(WAN), configuração ADSL e acesso à Internet. Alguns destes 
valores são fornecidos pelo seu Provedor ISP/DSL e necessitam 
ser inseridos nesta página. Para determinar se necessita-se adicionar 
outros valores, leia as descrições da tabela que segue a figura. Note 
que Protocolo, Encapsulamento, VPI, VCI, PPP e NAT, 
também, aparecem na página Basic Setup (Configuração Básica). 
Na maioria das vêzes, esses valores de configuração já foram 
inseridos e somente necessita-se da página de Configuração WAN 
para configurar características avançadas como ativar o tempo 
máximo de disconexão na sua conexão PPP. 
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Página de Configuração WAN 

 

A tabela na próxima página descreve os campos da página de 
WAN Configuration (Configuração WAN) e os valores que 
podem ser inseridos. Após a inserção de seus valores, pressione 
Save Changes (Salvar Alterações) e, em seguida, Write Settings 
to Flash (Gravar Configuração na Memória Flash).  
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Aviso: A tabela apresenta campos adicionais aos mostrados na 
figura. Dependendo de valores definidos em seu protocolo, a sua 
configuração WAN pode ter todas ou somente alguns campos 
listados na tabela. 

 

Campos Descrição 

Protocol (Protocolo - 
Tipo de Conexão 
Internet) 

Seu Provedor de Serviço Internet fornece 
este valor.  
Se o seu provedor de serviço lhe orienta 
como usar o modo Ponte 1483 (1483 
Bridged), selecione Ponte 1483 + NAT 
(1483 Bridged + NAT) para levar 
vantagem do roteamento avançado e 
características de “firewall” de seu modem. 

Encapsulation 
(Encapsulamento) 

O valor de encapsulamento deve 
corresponder ao encapsulamento do seu 
provedor DSL. O valor refere-se ao modo 
de como o dado encaminhar-se-á através 
da Internet. Um exemplo de valor é o LLC 
(Logical Link Control – Controle de Enlace 
Lógico). Seu provedor DSL fornece este 
valor quando se contrata o serviço ADSL. 

VPI Virtual Path Identifier (Identificador de Rota 
Virtual) varia de 0 a 256. Seu provedor 
DSL fornece o VPI quando se contrata o 
serviço ADSL. 

VCI Virtual Circuit Identifier (Identificador de 
Circuito Virtual) varia de 0 a 65536. Seu 
provedor DSL fornece o VCI quando se 
contrata o serviço ADSL. 

Username 
(Nome de Usuário) 

Seu provedor DSL fornece este nome de 
usuário quando se contrata o serviço 
ADSL. (Não é o mesmo nome de usuário e 
senha do Gerenciador de Configuração 
Zoom.) 

Password 
(Senha) 

Seu provedor DSL fornece esta senha 
quando se contrata o serviço ADSL. 

Service Name 
(Nome do Serviço) 

Este é um campo adicional que seu 
provedor de serviço pode pedir-lhe para 
inserir. 
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Campos Descrição 

Disconnect timeout 
(Tempo Máximo de 
Disconexão) 

O período de tempo anterior à desconexão 
por não haver atividade. O valor 0 (zero) 
significa permanecer conectado mesmo 
que a rede fique desocupada. 

Authentication 
(Autenticação) 

O tipo de protocolo de autenticação usado 
durante a negociação da conexão PPP. 
Este protocolo pode ser especificado pelo 
seu ISP. Uma opção, CHAP (Challenge 
Handshake Authentication Protocol – 
Protocolo de Autenticação por Desafio de 
Negociação), criptografa seu nome de 
usuário e senha durante a negociação. 
Password Authentication Protocol 
(Protocolo de Autenticação de Senha) não 
faz isto. 

NAT Conversor de Network Address Translation 
(Endereço de Rede). Este campo é 
predefinido como Enabled (Ativado). A 
NAT mantém uma tabela de endereços IP 
privados e individuais na sua rede e 
referencia-se a esta tabela quando 
solicitações de entrada são feitas. Se as 
comparações não se correspondem, o 
dado de entrada não pode ser aceito na 
sua rede. O campo com Enabled (Ativado) 
mantém seu endereço IP oculto dos 
usuários de fora de rede. Disabled 
(Desativado) é utilizado algumas vezes se 
desejar-se usar endereços IP Públicos.  

MTU Unidade de Transmissão Máxima 
(Maximum Transmission Unit). O maior 
tamanho de pacote físico, medido em 
bytes, que o modem pode transmitir. 
Qualquer mensagem maior do que a MTU 
tem de ser fragmentada antes de ser 
transmitida. 

Obtain IP Address 
(Obtenção do 
Endereço IP) 

Ative este campo se o seu provedor de 
serviço estiver usando DHCP e o protocolo 
1483 estiver sendo usando. Se não tiver 
certeza de qual o seu provedor de serviço 
está usando, selecione este campo como 
Ativo.  

 



 

Capítulo 5: Utilizando Configuração Avançada  57 

 

Campos Descrição 

Specify an IP 
Address 
(Especificar um 
Endereço IP) 

Ative este campo se estiver usando 
endereço IP estático, assim como usando 
o protocolo 1483. Normalmente, deve-se 
solicitar e pagar um adicional pelo 
endereço IP estático. 

IP Address, Subnet 
Mask, Default 
Gateway, and DNS 
(Endereço IP, 
Máscara de Subrede, 
Gateway Predefinido 
e DNS) 

Se estiver usando um endereço IP 
estático, insira os valores de Endereço IP, 
Máscara de Rede, Gateway Predefinido 
e Servidor DNS que o provedor de serviço 
lhe forneceu. O protocolo 1483 deve, 
também, estar sendo utilizado. 

Ethernet Filter Type
(Tipo de Filtro 
Ethernet) 

Especifica o tipo de filtragem Ethernet que 
é realizada pela interface de ponte. All 
(Todos) – Permite todos os tipos de 
pacotes Ethernet através da porta. IP – 
Permite somente pacotes Ethernet do tipo 
IP/ARP através da porta. PPPoE – Permite 
somente pacotes Ethernet do tipo PPPoE 
através da porta. 

ATM  

Traffic Class 
(Classe de Tráfego) 

Peak Cell Rate 
(Taxa de Pico de 
Células) 

Burst Tolerance 
(Tolerância de Burst) 

Max Cell Rate 
(Taxa Máxima de 
Células) 

Max Burst Rate 
(Taxa Máxima de 
Burst) 

Sustainable Cell 
Rate 
(Taxa Sustentável de 
Células) 

Estes valores permitem-lhe dar prioridade 
ao dado que é enviado pela rede. 

Importante! Deve-se negociar com seu 
provedor DSL para utilizar qualquer valor 
exceto UBR (Unspecified Bit Rate – Taxa 
de Bite não Especificada) na definição da 
Classe de Tráfego. Seu provedor também 
lhe fornecerá as Taxas de Célula, de Burst 
e de Tolerância.  
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Campos Descrição 

RIP RIP é um protocolo Internet que pode ser 
configurado para compartilhar informações 
da tabela de roteamento com: 

Equipamentos LAN que suportam RIP 

Redes Remotas conectadas via linha 
ADSL 

Localização do seu ISP 
A maioria das redes pequenas de escritório 
ou residencial não necessitam usar RIP, 
uma vez que possuem apenas um 
roteamento e um caminho até um ISP. 
Nestes casos, não há necessidade de se 
compartilhar rotas, porque todos os dados 
Internet da rede são enviados ao mesmo 
gateway ISP.  
Pose-se querer configurar RIP se qualquer 
das seguintes circunstâncias se aplicarem 
a sua rede: 

Sua configuração de rede residencial 
inclue um roteador adicional ou um PC 
ou equipamento com RIP ativado. 
Estes roteadores precisarão se 
comunicar via RIP para compartilhar 
suas informações da tabela de 
roteamento. 

Sua rede conecta-se via linha ADSL a uma 
rede remota, como uma rede 
corporativa. Para que seu modem 
aprenda as rotas usadas dentro de 
sua rede corporativa, ambas devem 
ser configuradas com RIP. 

Seu ISP solicita que seja executado RIP na 
comunicação com equipamentos da 
sua rede. 
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Campos Descrição 

Accept V1 
(Aceitar V1) 

Aceita a Versão 1 do Protocolo RIP 

Accept V2 
(Aceitar V2) 

Aceita a Versão 2 do Protocolo RIP. 

Sent V1 
(Transmitir V1) 

Transmite Versão 1: Transmite 
informações RIP a outros equipamentos 
com RIP ativado. 

Sent V2 
(Transmitir V2) 

Transmite Versão 2: Transmite 
informações RIP a outros equipamentos 
com RIP ativado. 
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Usando os Campos de 
Configuração Ethernet 

Necessito alterar minha configuração 
Ethernet ? 
A página Configuração Ethernet (Ethernet Configuration) 
contém informações referentes às portas Ethernet no seu modem 
ADSL. Normalmente, não necessita-se alterar estes campos. 
Entretanto, se estiver com problemas ao estabelecer sua conexão 
Ethernet, poder-se-á necessitar alterar o valor Velocidade/ 
Duplex (Speed/Duplex) para corresponder-se com aquele do 
NIC Ethernet no seu computador. Aqui está uma figura da página 
Configuração Ethernet (Ethernet Configuration): 
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A seguinte tabela desvreve os campos de Configuração Ethernet 
(Ethernet Configuration). Se alterar qualquer um desses campos, 
pressione Salvar Alterações (Save Changes), e depois, Gravar 
Configuração na Memória Flash (Write Settings to Flash). 

Campos Descrição 

Port (Porta) As portas Ethernet de 1 a 4 na parte 
traseira de seu modem. 

Configuration 
(Configuração) 

Mostra como suas portas Ethernet são 
configuradas. 

Linked (Conectado) Uma marca de verificação indica que a 
porta Ethernet está conectada. 

Speed/Duplex 
(Velocidade/Duplex) 

Se tiver problemas ao estabelecer sua 
conexão Ethernet, tente configurar o valor 
Velocidade/Duplex (Speed/Duplex) que 
corresponda àquele do NIC Ethernet no 
seu computador.  
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Configurando um Tabela de 
Roteamento Estático 

Necessito de roteamento estático ? 
A maioria dos usuários não precisam configurar rotas estáticas. A 
rota predefinida em seu modem passará adiante todos os pacotes 
corretamente. Entretanto, se quiser configurar sua rede com 
subredes diferentes, pode utilizar roteamento estático para 
assegurar que seus pacotes sejam manipulados corretamente.  

Pode-se criar manualmente uma rota estática para informar ao 
modem como alcançar uma rede específica. A informação de rota 
especifica uma rede de destino (ou um único host), junto com uma 
máscara para indicar a gama de endereços que a rede cobre e o 
endereço ou interface do próximo gateway. Se houver uma escolha 
de rotas de destino, a rota com a máscara mais específica é a 
escolhida.  
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Para rotear a um destino que não se encontra em qualquer rede 
local, uma rota pode ser adicionada via um gateway, por exemplo 
um outro roteador. O endereço IP do gateway deve estar na 
mesma subrede do endereço das interfaces do roteador. Aqui é 
apresentada uma figura da página Rotas Estáticas (Static 
Routes): 

 

A seguinte tabela descreve os campos da Tabela de Roteamento 
(Routing Table). Se tiver alterado qualquer um dos campos, 
pressione Adicionar (Add), e depois Gravar Configuração na 
Memória Flash (Write Settings to Flash). 

Campos Descrição 

Existing Routes 
(Rotas Existentes) 

Esta tabela mostra as rotas estáticas 
existentes configuradas no seu modem 
ADSL. 

Destination 
(Destino) 

Insira o endereço IP de subrede (subnet 
IP address) de destino. 
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Campos Descrição 

Gateway Insira o endereço IP do Gateway 
(Gateway IP address) de sua subrede de 
destino. O gateway SALTO (HOP) deve 
estar na mesma subrede que a do modem. 

Mask 
(Máscara) 

Insira a máscara de subrede (subnet 
mask) (gama de endereços IP) de 
endereços IP de destino baseados no 
mesmo endereço IP da subrede de destino 
acima. 

Metric 
(Métrica) 

 

O número de saltos. Este deve ser 
deixado, usualmente, com 1. 

Advertise 
(Propagação) 

Ative este campo caso queira propagar 
esta rota. 
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Adicionar Segurança Extra 
com Filtragem Avançada de 
Firewall 

Necessito de segurança extra ? 
Configurar segurança avançada de firewall concede um nível 
adicional de segurança. Por exemplo, se quizer criar uma interface 
DMZ para jogos utilizando a página Virtual Server/DMZ 
(Servidor Virtual/DMZ), pode-se ativar a filtragem de firewall e 
adicionar uma política de segurança que bloqueia endereços IP, 
portas, certos protocolos de alcançar a máquina DMZ.  

Quando se usa a característica de Advanced Firewall Filtering 
(Filtragem Avançada de Firewall), navegar-se-á através de múltiplas 
telas. Siga os passos abaixo para configurar esta característica. 

1 Abra a página Firewall Configuration (Configuração de 
Firewall) ao pressionar Firewall na página Advanced Setup 
(Configuração Avançada):  
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2 Importante! Não Ative (Enable) a Advanced Firewall 
Filtering (Filtragem Avançada de Firewall) na página Firewall 
Configuration (Configuração Firewall) a menos que já tenha 
criada sua política de segurança. Do contrário, ao se pressionar 
Enable Firewall Filtering (Ativar Filtragem de Firewall) antes 
de criar sua política, todo o tráfego de entrada e de saída será 
bloqueado. Para configurar sua política, pressione no atalho 
Security Policy Configuration (Configuração de Política de 
Segurança) e abra a página. 

 

3 Escolha o Policy Type (Tipo de Política) que deseja e então 
pressione no atalho Policy Rules (Regras de Política). Um dos 
três Policy Types (Tipos de Política) pode ser definido. 
Escolha a política External – Internal (Externa – Interna) 
para permitir ou bloquear o que for enviado da WAN para a 
LAN. Escolha a política External – DMZ (Externa – DMZ) 
para permitir ou bloquear o que for enviado da WAN para a 
máquina DMZ ou o Servidor Virtual. Escolha a política DMZ 
– Internal (DMZ – Interna) para permitir ou bloquear o que 
for enviado da máquina DMZ para sua LAN. 
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4 Pressione no atalho Policy Rules (Regras de Política) do 
Policy Type (Tipo de Política) que preferir. A página Firewall 
Add Filter Rules (Regras de Adição de Filtragem de Firewall) 
abrirá. Pressione no atalho Add Policy Rule (Adicionar 
Regras de Política): 

 

5 Depois de pressionar no atalho, a página Firewall Add Policy 
Rule (Regra de Adição de Filtragem de Firewall) abrirá: 
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Use os campos da página Firewall Add Policy Rule (Regra de 
Política de Adição de Firewall)  para configurar sua segurança de 
firewall. Para estabelecer suas regras ou critérios, é importante 
saber se deseja bloquear ou liberar tráfego na sua rede. Isto é 
controlado pelos campos Traffic Inbound (Tráfego Entrante)  e 
Traffic Outbound (Tráfego Sainte) onde se escolhe Allow 
(Liberar)  ou Block (Bloquear). Depois de determinar o que se 
deseja, preencha os outros campos para especificar o que se quer 
bloquear ou liberar.  

Suponha que se escolha Allow (Liberar)  no campo Traffic 
Inbound (Tráfego Entrante) e Outbound (Sainte) e Any 
(Qualquer) no campo Src Address (Endereço da Fonte). Isto 
determina que o firewall libere qualquer tráfego na sua rede. 
Diferentemente, suponha que se prefira Block (Bloquear) para o 
Traffic Inbound (Tráfego Entrante), escolha Assign (Designar) 
para o Src Address (Endereço da Fonte) e especifique a range of 
IP addresses (uma gama de endereços IP). Isto estabelece que o 
firewall bloqueie todo o tráfego que tenha os endereços IP que 
foram especificados 

A tabela a seguir mostra o critério que se pode inserir:  

Campo Descrição 

Src Address 
(Endereço de Fonte) 

Endereço de Fonte (Source Address) 
permite que seja especificado Any 
(Qualquer) para todos os endereços IP ou 
uma gama específica de endereços IP de 
uma fonte particular a ser bloqueada ou 
liberada.  

Des Address 
(Endereço de 
Destino) 

Endereço de Destino (Destination Address) 
permite que seja especificado Any 
(Qualquer) para todos os endereços IP ou 
uma gama específica de endereços IP de 
um destino a ser bloqueada ou liberada.  

Protocol 
(Protocolo) 

Protocolo (Protocol) permita que seja 
especificado um protocolo a ser bloqueado 
ou liberado. eq corresponde a igual e neq 
corresponde a não igual. Por exemplo, eq 
TCP permitirá somente TCP. neq TCP 
permitirá qualquer um, inclusive o TCP. 
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Campo Descrição 

Source Port 
(Porta de Fonte) 

Permite que se bloqueie ou libere o tráfego 
que vem de uma porta particular. 

Destination Port 
(Porta de Destino) 

Permite que se bloqueie ou libere o tráfego 
que vai a uma porta de destino. 

Traffic Inbound 
(Tráfego Entrante) 

Permite que se bloqueie ou libere o tráfego 
entrante baseado nas regras que foram 
estabelecidas na política. 

Traffic Outbound 
(Tráfego Sainte) 

Permite que se bloqueie ou libere o tráfego 
sainte baseado nas regras que foram 
estabelecidas na política. 

6 Pressione Save Changes (Salvar Alterações), a seguir Write 
Settings to Flash (Gravar Configuração na Memória Flash). 

7 Retorne à página Firewall Configuration (Configuração de 
Firewall) e selecione Enable (Ativar). Em seguida, pressione 
Write Settings to Flash (Gravar Configuração na Memória 
Flash). 
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Configurar o Registro de 
Segurança 

O que é registro de segurança ? 
O Registro de Segurança é uma lista de eventos (atividades do 
computador e do usuário) que lhe alerta sobre assuntos de 
segurança potenciais. Baseado no Level (Nível) selecionado, 
podes-se registrar todos ou alguns destes eventos. Permite-lhe, 
também, examinar a eficiência do seu bloqueio e deteção de 
intrusos. Pode-se determinar o nível de importância do evento 
registrado e receber alertas se endereços IP privados estiverem 
tentando acessar a sua rede.  
Para definir o seu registro de segurança, siga os seguintes passos: 

1 Pressione Firewall na página Advanced Setup (Configuração 
Avançada). Em seguida, pressione no atalho Configure 
Security Logging (Configurar Registro de Segurança). A 
página Security Logging (Registro de Segurança) abrirá: 

 

2 Ative os Logging Types (Tipos de Registro) que deseja e 
defina o Level (Nível). Pode-se, também, imprimir Output to 
(Saída para) a informação para o seu console ou para um 
arquivo Event Log (Registro de Eventos). 
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Configurando a Deteção de 
Intrusos 

O que é deteção de intrusos ? 
A Deteção de Intrusos protege sua rede de “hackers” que usam a 
Internet para danifisar a sua rede. O campo predefinido de 
Intrusion Detection (Deteção de Intrusos) de seu modem deve 
operar satisfatóriamente para a maioria dos ataques de “hackers”, 
porém há funcionalidades adicionais que podem ser configuradas. 
Seu modem oferece proteção a diversos ataques que provocam 
Denial of Service (DOS) (Interrupção de Serviço) previne que 
usuários tenham suas portas investigadas ao tentar acessar o seu 
computador e pode colocar na list negra qualquer computador host 
que tente danificar a sua rede.  
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Siga estes passos para ativar a deteção de intrusos adicional: 

Na página Advanced Setup (Configuração Avançada), pressione 
Firewall. Em seguida, pressione no atalho Configure Intrusion 
Detection (Configurar a Deteção de Intrusos). A página 
Configuration (Configuração) abrirá: 

 

A tabela a seguir mostra os valores que podem ser inseridos: 

Campo Descrição 

Use Blacklist 
(Usar Lista Negra) 

Colocar em lista negra impede que um 
host acesse o seu computador/rede, se um 
intruso de um host tenha sido detado. O 
acesso à rede é negado por dez minutos. 

Victim Protection 
Block Duration 
(Duração do Bloqueio 
para Proteção da 
Vítima) 

O período de tempo de bloqueio dos 
pacotes destinados à vítima de um ataque 
espião. 
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Campo Descrição 

Use Victim 
Protection 
(Usar Proteção da 
Vítima) 

Proteção do seu sistema contra pings em 
difusão. Um atacante envia um ping com 
um endereço de destino de difusão e um 
endereço de fonte espião.  
Os pacotes destinados a uma vítima de um 
ataque espião são bloqueados por uma 
duração específicada. 

DOS Attack Block 
Duration 
(Duração de Bloqueio 
de Ataque DOS) 

A duração na qual hosts são bloqueados 
quando um ataque que provoca 
Interrupção de Serviço - Denial of Service 
(DOS) é detetada. 

Scan Attack Block 
Duration 
(Duração de Bloqueio 
de Ataque por 
Varredura) 

O período de tempo que o tráfego de 
endereços IP que realizam a varredura de 
portas são bloqueados quando a mesma é 
detetada. Varreduras de portas são usadas 
para determinar se existe alguma porta 
aberta que possa ser acessada. 

Maximum TCP Open 
Handshaking Count
(Contador de 
Negociação de 
Abertura de Sessão 
Máximo) 

Estabelece o número máximo de 
solicitações de abertura de sessão TCP 
permitida por segundo antes que um 
ataque por inundação SYN seja detetado. 
Inundação SYN é um tipo específico de 
ataque DOS. 

Maximum Ping 
Count 
(Contador de Ping 
Máximo) 

Estabelece o número máximo de pings por 
segundo antes que uma enchurrada de 
ecos seja detetada. Enchurrada de ecos é 
um ataque DOS no qual o atacante envia 
datagramas ICMP longos para a rede 
usando o comando ping. 

Maximum ICMP 
Count 
(Contador de ICMP 
Máximo)  

Estabelece o número máximo de pacotes 
ICMP por segundo antes que uma 
enchurrada de ICMP’s seja detetada. 
Enchurrada de ICMP’s é um ataque DOS 
no qual o atacante tenta inundar a rede de 
modo a interromper o tráfego útil da rede. 
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Adicionando um Nome de 
Servidor DNS 

Necessito adicionar um nome de 
servidor DNS? 
Normalmente, não se precisa inserir um nome de servidor DNS, 
uma vez que o mesmo é automaticamente designado quando sua 
conexão é estabelecida. Entretanto, seu ISP pode orientá-lo a 
inserir um endereço IP para um Nome de Servidor DNS. Aqui 
está uma figura da página DNS onde se insere o endereço IP:  

 

A tabela seguinte mostra os valores a serem inseridos. Após sua 
inclusão, pressione Add (Adicionar), em seguida Write Settings to 
Flash (Gravar Configuração na Memória Flash). 

Campo Descrição 

DNS Server List 
(Lista de Servidor 
DNS) 

Mostra a lista atualizada de servidores 
DNS configurados. 

New DNS Server IP 
Address 
(Novo Endereço IP 
de Servidor DNS) 

Inserir o endereço IP do servidor DNS que 
o seu ISP lhe informou.  
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Criando um Servidor Virtual 
ou um DMZ 

Necessito criar um servidor virtual 
ou DMZ? 
Por padronização, seu modem usa a NAT para enconder seus 
computadores de usuários na Internet; entretanto, pode haver 
momentos que se queira permitir acesso para usuários de fora a um 
computador de sua rede. Por exemplo, deseja-se permitir acesso a 
um computador na sua rede que esteja centralizando jogos via 
Internet ou agindo como um servidor web. Para maiores 
informações a respeito da característica de Virtual Server/DMZ 
(Servidor Virtual/DMZ) e da diferença entre um servidor virtual e 
um DMZ, refira-se à página 40. Para informações sobre 
configuração de um Servidor Virtual ou um DMZ para jogos, 
refira-se a Configurando o X6 para Jogos ao Vivo na página 36.  

Aqui está uma figura da página do Virtual Server/DMZ (Servidor 
Virtual/DMZ): 
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Ao pressionar no atalho Add Virtual Server/DMZ (Adicionar 
Servidor Virtual/DMZ) a referida página abrirá: 

 

A tabela seguinte mostra os valores que podem ser inseridos. 
Depois de inseridos, pressione Save Changes (Salvar Alterações), 
em seguida Write Settings to Flash (Gravar Configuração na 
Memória Flash). 

Campo Descrição 

Internal IP Address 
(Endereço IP interno) 

O endereço IP do computador no qual será 
configurado o Servidor Virtual ou DMZ.  
Aviso: Deve-se usar mapeamento IP fixo 
para assegurar que o computador que se 
está configurando como servidor virtual ou 
DMZ está sempre consignado com o 
mesmo endereço IP pelo seu servidor 
DHCP do modem. Para estabelecer um 
mapa IP fixo, refira-se ao Passo 1: 
Escolhendo um Endereço IP para o 
Jogo na página 36. 

Protocol (Protocolo) Selecione o protocolo que deseja permitir 
trafegar no computador. Selecione DMZ se 
deseja permitir que todos os protocolos e 
todas as portas estejam abertas no 
computador. 

Start Port (Porta 
Inicial) 

Se selecionado TCP ou UDP, deve-se 
especificar a porta pela qual permite-se o 
acesso. Se deseja múltiplas portas estejam 
abertas, adicione um servidor virtual para 
cada porta que se deseja abrir. Se DMZ for 
selecionado, nenhuma porta pode ser 
especificada. 
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Campo Descrição 

End Port (Porta 
Final) 

Se selecionado TCP ou UDP, deve-se 
especificar a porta pela qual permite-se o 
acesso. Se deseja múltiplas portas estejam 
abertas, adicione um servidor virtual para 
cada porta que se deseja abrir. Se DMZ for 
selecionado, nenhuma porta pode ser 
especificada. 
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Utilizando os Campos ADSL  

Necessito alterar meus campos ADSL ? 
Normalmente, não se necessita alterar sua configuração ADSL; 
entretanto, o seu provedor de serviço pode orientá-lo a fazê-lo. Ou, 
se tiver com problemas no estabelecimento da conexão na camada 
física, pode desejar alterar alguns campos na página ADSL 
Configuration (Configuração ADSL). Aqui está uma figura da 
página ADSL onde os campos são alterados:  

 

A tabela a seguir mostra como se inserem os valores. Após sua 
inserção, pressione Save Changes (Salvar Alterações), em seguida 
Write Settings to Flash (Gravar Configuração na Memória Flash). 

Campo Descrição 

BitSwap Activa ou desactiva a troca de bits a 
jusante e a montante. Se verificar quebras 
de ligação frequentes, pode modificar as 
definições de troca de bits. 

BitSwapUp Activa ou desactiva a troca de bits a 
jusante.  
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Campo Descrição 

Standard 
(Padrão) 

Se tiver com problemas no 
estabelecimento da conexão na camada 
física, pode-se tentar selecionar diferentes 
definições para ver se ajuda na conexão. 
(Se a luz de conexão no modem estiver 
piscando, então a conexão na camada 
física está aberta, se a luz de conexão 
estiver firme, então o problema está em 
algum outro lugar.) 

EC/FDM Mode 
(Modo EC/FDM) 

Se estiver com problemas no 
estabelecimento da conexão na camada 
física, então pode-se tentar alterar este 
valor para EC. 

Activate Line 
(Linha Ativa) 

Selecione None (Nenhum) se não houver 
nemhuma alteração ao modo atual. 
Selecione Abort (Abortar) se deseja 
desconectar o modem. O estado mostrará 
como desocupado na página ADSL Status 
(Estado ADSL). Selecione Start (Iniciar) 
para reiniciar a conexão. 
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Alterando suas Definições 
de LAN 

Quando precisaria alterar minhas 
definições de LAN ? 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocolo de 
Configuração Dinâmica de Host) é um protocolo que habilita seu 
modem a gerenciar a designação de endereços IP para 
computadores e equipamentos na sua rede LAN. Ativando DHCP 
no seu modem, permite-o designar endereços IP temporariamente 
aos seus computadores sempre que sejam conectados a sua rede. O 
período de tempo que decorre antes que um novo endereço é 
liberado ou renovado pode ser controlado. A gama de endereços 
IP que são designados aos seus equipamentos de rede pode ser 
estendida no caso de serm adicionados a sua rede. Os endereços IP 
de LAN predefinidos de seu modem, também, podem ser 
alterados.  
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Aqui está uma figura da página LAN Configuration 
(Configuração de LAN):  

 

A tabela a seguir mostra os valores a serem inseridos. Após a sua 
inserção, pressione Save Changes (Salvar Alterações), em seguida 
Write Settings to Flash (Gravar Configuração na Memória Flash). 

Campo Descrição 

IP Address 
(Endereço IP) 

O endereço IP do seu modem.  

Subnet Mask 
(Máscara de 
Subrede) 

O endereço de máscara de subrede de seu 
modem. 

Status 
(Estado) 

Deixe este campo como Enable (Ativado). 
Desativado exigiria que se configurasse 
endereços IP fixos para todos os 
equipamentos de sua rede. 
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Campo Descrição 

Maximum Lease 
Time 
(Tempo de Ocupação 
Máximo) 

O período de tempo máximo, em 
segundos, que um equipamento na sua 
rede terá temporariamente antes que um 
novo seja liberado pelo servidor DHCP do 
modem. (86.400 segundos é igual a 24 
horas) 

Default Lease Time 
(Tempo de Ocupação 
Predefinido) 

O período de tempo predefinido que o 
servidor DHCP de seu modem designará 
um endereço IP. 

Start IP Address 
(Endereço IP Inicial) 

O primeiro endereço IP de uma série que 
foi especificada ao se utilizar o endereço IP 
inicial e o endereço IP final. O servidor 
DHCP de seu modem designará, de forma 
aleatória, os endereços IP dentro de uma 
série aos computadores e equipamentos 
de sua rede. 

End IP Address 
(Endereço IP Final) 

O último endereço IP de uma série que foi 
especificada ao se utilizar um endereço IP 
inicial e um endereço IP final. O servidor 
DHCP de seu modem designará, de forma 
aleatória, os endereços IP dentro de uma 
série aos computadores e equipamentos 
de sua rede. O servidor DHCP tem 
predefinido 12 endereços disponíveis para 
designar. Se em seus planos existirem 
mais do que 12 equipamentos a serem 
atacados na sua rede, altere o endereço IP 
final para permitir mais equipamentos. 
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Criando um Endereço IP 
Fixo 

Como crio um endereço IP fixo ? 
Um endereço IP fixo é criado para o computador de sua rede 
utilizando a página DHCP Server Fixed Host (Host Fixo de 
Servidor DHCP). A tecla para esta página é encontrada na página 
LAN Configuration (Configuração LAN). 
Querer-se-á criar um endereço IP fixo se um computador, Xbox, 
ou Playstation para jogos estiver sendo configurado. Para criar um 
enereço IP fixo, refira-se ao passo 2-6 no Passo 1: Escolhendo 
um Endereço IP para o Jogo na página 36. 
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Designando um 
Equipamento Meia-Ponte 

Quando designaria um equipamento meia-
ponte ? 
Designando uma PPP Half Bridge (Meia-Ponte PPP) consigna 
um endereço IP público a um computador que foi escolhido tal 
que possa transpor a característica NAT do modem e abrir todas as 
portas de seu computador. Pode-se querer tal fato se estiver usando 
uma aplicação que requeira múltiplas portas num computador na 
sua rede. Alguns exemplos são aplicações de videoconferência, 
aplicações de jogos e mensagens imediatas.  

Aqui está uma figura da página PPP Half Bridge Configuration 
(Configuração de Meia-Ponte PPP): 

 

Para se realizar a configuração de meia-ponte, estabeleça o estado 
da meia-ponte como Enable (Ativado). Da lista tipo janela 
veneziana, escolha o computador que deseja que compartilhe o 
endereço IP público. Esta configuração predefinida para o Meia-
Ponte PPP opera para a maioria das aplicações. Não será necessário 
fazer alterações adicionais ao utilizar a Advanced PPP Half 
Bridge (Meia-Ponte PPP Avançada).  
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Ativando ou Desativando 
UPnP 
Conecte e Funciona Universal (Universal Plug and Play - UPnP) 
junto ao protocolo do Dispositivo Gateway Internet (IGD) está 
instalado nas unidades X6 quando são expedidos pela Zoom. 
Modifique esta configuração somente se tiver uma boa razão para 
fazê-lo. 

Para modificar o estado do Conecte e Funcione Universal, tecle 
UPnP na página Advanced Setup (Configuração Avançada): 

 

Parâmetro Descrição 

Enable UPnP IGD 
Function (Ativar a 
Função UPnP IGD) 

Selecione esta caixa de verificação para 
ativar ou desativar o Conecte e Funciona 
junto ao protocolo de Dispositivo Gateway 
Internet IGD). UPnP está ativado como 
padrão. 

Tecle Save Changes (Salvar as Modificações) e, em seguida, Write 
Settings to Flash (Gravar a Configuração na Memória Flash) para 
salvar a sua configuração UPnP em memória permanente. 
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Atribuindo Portas a um PVC 
Você não deve normalmente modificar a configuração do Per Port 
PVC (Por Porta PVC – Circuito Virtual Permanente) a menos que 
o seu ISP mande-o fazê-lo.  

Se você tiver mais do que uma configuração PVC, pode utilizar 
esta característica para atribuir portas Ethernet a PVC(s) adicionais. 
Por Porta PVC é tipicamente utilizada para atribuir diferentes sinais 
de vídeo a portas Ethernet. 
Para atribuir portas a um PVC, tecle Per Port PVC (Por Porta 
PVC) na página Advanced Setup (Configuração Avançada): 

 

Para atribuir uma porta ao PVC 1, na coluna Add (Adicionar) para 
a Vlan2 (refira-se acima), tecle Edit (Editar) para mostrar a tela 
Assign Ports (Atribuir Portas): 

 
 

Tecle Editar 
para atribuir 
uma porta ou 
portas ao 
Vlan Grupo 2. 
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Parâmetro Descrição 

WLAN Se você está atribuindo um equipamento 
sem fio – por exemplo, um dispositivo de 
recepção (set-top box) sem fio do seu 
aparelho de televisão – a um PVC adicional, 
selecione esta caixa de verificação para 
atribuir o PVC 1 à porta sem fio do X6. Esta 
porta não será mais atribuída ao PVC 0. 

Ethernet Port 
(Porta Ethernet) 

Se você estiver atribuindo um aparelho com 
fio ao PVC 1, selecione a porta ou portas 
ETHERNET . Estas portas não serão mais 
atribuídas ao PVC 0. 

PVC Selecione o número de PVC. 
Nota: Enquanto você pode criar até oito 
PVCs separados (0 a 7) ao atribuir 
configurações de VPI e VCI diferentes, 
somente quatro podem ser ativos de cada 
vez. 

Return to Per Port 
PVC (Retornar à tela 
Por Porta PVC) 

Tecle este vínculo para retornar à tela Per 
Port PVC principal. 

Se você atribui as portas 3 e 4 ETHERNET ao PVC 1, note que 
estas portas não estão mais disponíveis ao PVC 0: 

 

Tecle Write Settings to Flash (Gravar a Configuração em 
Memória Flash) para salvar a configuração de sua porta PVC 
memória permanente. 
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Modificando as Portas HTTP 
e Telnet 
Esta característica permite que se modifiquem as portas X6 padrão 
para tráfego Internet e Telnet. Se, por exemplo, um outro servidor 
Internet estiver funcionando na rede e que este servidor estiver 
utilizando a Porta 80, pode-se atribuir uma porta diferente para o 
X6 para evitar um conflito. 

Para atribuir portas Internet (HTTP) ou Telnet, tecle Port Settings 
(Configuração de Porta) na página Advanced Setup (Configuração 
Avançada): 

 

Parâmetro Descrição 

HTTP Ports (Portas 
HTTP) 

Insira um número de porta. (O valor padrão 
é 80.) 

Telnet Ports (Portas 
Telnet) 

Insira um número de porta. (O valor padrão 
é 23.) 

Tecle Save Changes (Salvar Modificações) e, em seguida, Write 
Settings to Flash (Gravar a Configuração em Memória Flash) para 
salvar a configuração da nova porta em memória permanente.  
Reinicialize o seu PC para tornar a configuração efetiva. 

Quando a nova configuração for salva, os usuários de rede que 
desejam acessar o X6 via Internet deve adicionar dois pontos [ : ] 
acrescido do número da nova porta depois do endereço IP do X6. 
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Por exemplo, na sua barra de endereço do navegador, os usuário 
insiram 10.0.0.2:61101, onde 61101 é a nova porta Internet. 

Para acessar X6 via Telnet, os usuários teclam 
telnet[space]10.0.0.2[space]61102, onde 61102 é a nova porta. 
 
 

Filtragem dos Endereços 
MAC  
A maioria dos usuários não necessita esta função.  

Entretanto, se houver um PC ou outros equipamentos na rede X6 
que não se deseja que utilize a Internet, pode-se usar filtragem de 
endereço MAC para impedir que o dispositivo acesse a Internet. 
(Aquele computador ou dispositivo ainda será capaz de se 
comunicar com outros equipamentos na LAN, tais como 
impressoras.)  
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Para bloquear o acesso à Internet, tecle MAC Filtering (Filtragem 
MAC) na página Advanced Setup (Configuração Avançada): 

 

Parâmetro Descrição 

Status (Estado ) Selecione Enabled (Ativado) para impedir o 
acesso à Internet a um específico endereço 
MAC. O padrão é Disabled (Desativado). 

Name (Nome) Inserir o nome associado com o endereço 
MAC. 

MAC Address 
(Endereço MAC)  

Inserir o endereço de 12 dígitos sem 
separação. 

Save Changes 
(Salvar 
Modificações)  

Tecle este botão para mostrar a informação de 
endereço MAC na MAC Filters List (Lista de 
Filtros MAC) (refira-se à próxima página). 

Reset 
(Reinicializar) 

Antes de teclar Save Changes (Salvar 
Modificações), pode-se teclar este botão para 
apagar todas as entradas. 
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Lista de Filtros MAC 

Edit/Delete 
(Editar/Apagar)  

Tecle este vínculo para editar ou apagar a 
informação de endereço MAC associado. Para 
apagar, tecle o botão Reset (Reinicializar) na 
metade superior da tela. 

Tecle Save Changes (Salvar Modificações) e, em seguida, Write 
Settings to Flash (Gravar a Configuração em Memória Flash) para 
salvar a MAC Filters List (Lista de Filtros MAC) em memória 
permanente. 

Tecle este vínculo para 
mostrar a informação do 
endereço MAC associado 
na metade superior da 
tela, onde pode-se editá-
lo ou apagá-lo da lista de 
Filtros MAC.  
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Gerenciando o Acesso aos 
Serviços 
Para modificar a configuração de acesso, tecle Management 
Control (Controle de Gerenciamento) na página Advanced Setup 
(Configuração Avançada):  

 

Parâmetro Descrição 

LAN Access 
(Acesso LAN) 

Se uma caixa de verificação for selecionada, o 
serviço associado é ativado para usuários de 
rede local. O padrão para todos os serviços é 
Enabled (Ativado). 

WAN Access 
(Acesso WAN) 

Selecione uma caixa de verificação para ativar 
o serviço associado para usuários de rede 
remotos. Todos os serviços por padrão são 
Disabled (Desativados) aos usuários remotos. 

Tecle Save Changes (Salvar Modificações) e, em seguida, Write 
Settings to Flash (Gravar a Configuração em Memória Flash) para 
salvar a configuração de disponibilidade de serviço em memória 
permanente. 

Serviços 
X6 
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Configurando a Qualidade 
de Serviço 
A Qualidade de Serviço (QoS) ajuda garantir banda da fonte ao 
servidor (upstream) para os aplicativos que exigem vazão rápida e 
dependente. Por exemplo, QoS pode diminuir a taxa de 
transmissão para uma foto tal que uma chamada telefônica possa 
prosseguir sem degradação e/ou um jogador possa divertir-se com 
um tempo de resposta mais rápida. 

Com QoS pode-se atribuir uma prioridade de Alta, Média ou 
Padrão a cada uma das quatro portas ETHERNET  e a porta sem 
fio. As portas de Alta prioridade juntas compartilham uma 
porcentagem garantida de banda da fonte ao servidor, tipicamente 
70%. As portas de Média prioridade compartilham uma 
porcentagem garantida menor, tipicamente 20%. As portas de 
prioridade Padrão compartilham a banda da fonte ao servidor 
restante que lhes está garantida. Se as portas não estiverem 
utilizando sua banda garantida, o excesso de banda torna-se 
disponível a outras portas em ordem de prioridade. 

Para VoIP, normalmente se atribui uma porta QoS de Alta 
Prioridade. Para um dispositivo de jogo, pode-se querer atribuir 
uma Alta ou Média prioridade. Para portas que são utilizadas para 
navegação web, normalmente se usa prioridade Padrão. 
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QoS é normalmente configurado utilizando o CD de Assistente de 
Instalação que acompanha o X6. Ao invés de configurar Qualidade 
de Serviço na página Advanced Setup (Configuração Avançada) 
tecle QoS. Para uma mensagem de ajuda, selecione o vínculo Click 
here (Tecle aqui) no primeiro parágrafo. 

 

Note que na tela QoS, Porta 1 é a porta Ethernet identificada como 
ETHERNET  1 no painel traseiro do X6. Porta 2 é ETHERNET  
2 e assim por diante. 

Parâmetro Descrição 

Do you want to turn 
on QoS. . .? 
(Você deseja ativar 
QoS . . . .?) 

Se você teclar YES (Sim) para atribuir 
prioridades às portas ETHERNET  e sem 
fio do X6, como padrão, a porta 1 
ETHERNET  está definida com Alta 
Prioridade, a porta 2 ETHERNET  está 
definida com Média Prioridade e as portas 
3 e 4 ETHERNET , assim como a porta 
sem fio, são definidas com Prioridade 
Padrão. Estas configurações padrões 
podem ser modificadas. 
O padrão é NO. 
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Parâmetro Descrição 

Which ports should 
be High Priority? 
(Quais as portas que 
devem ser de Alta 
Prioridade?) 

Selecione de um a três portas. Como 
padrão, estas portas juntas compartilharão 
70% da banda da fonte ao servidor 
(upstream)  Pode-se configurar uma 
porcentagem diferente na página 
Advanced QoS (QoS Avançado) (refira-se 
abaixo). 

Which ports should 
be Medium Priority? 
(Quais as portas que 
devem ser de Média 
Prioridade?) 

Selecione de um a três portas. Como 
padrão, estas portas juntas compartilharão 
20% da banda da fonte ao servidor 
(upstream). Pode-se configurar uma 
porcentagem diferente na página 
Advanced QoS (QoS Avançado) (refira-se 
abaixo). 

Advanced QoS Page 
(Página QoS 
Avançado) 

Tecle este vínculo para especificar uma 
porcentagem diferente de banda da fonte 
ao servidor (upstream) com Prioridades 
Alta, Média e Padrão. 
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Parâmetro Descrição 

What guaranteed 
bandwidth should the 
High Priority ports 
share? (Que banda 
garantida as Portas de 
Alta Prioridade devem 
compartilhar? 

O padrão é 70%. Pode-se inserir uma 
diferente porcentagem numérica total. As 
porcentagens de Alta Prioridade e Média 
Prioridade juntas devem ser menor do 
que 100.  
Nota: As portas de Prioridade Padrão 
devem ter pelo menos 1% da banda da 
fonte ao servidor (upstream). 

What guaranteed 
bandwidth should the 
Medium Priority ports 
share? (Que banda 
garantida as Portas de 
Média Prioridade 
devem compartilhar?) 

O padrão é 20%. Pode-se inserir uma 
diferente porcentagem numérica total. As 
porcentagens de Alta Prioridade e Média 
Prioridade juntas devem ser < 100. 
Nota: As portas de Prioridade Padrão 
devem ter pelo menos 1% da banda da 
fonte ao servidor (upstream). 

Return to main QoS 
page (Retornar à 
página principal QoS) 

Tecle para retornar à página principal 
QoS. 

Após realizar suas escolhas, tecle Save Changes (Salvar 
Modificações) e, em seguida, Write Settings to Flash (Gravar a 
Configuração em Memória Flash). 
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TR-069 
A opção TR-069 tem acesso à página Configure CWM 
Parameters (Configurar parâmetros CWM), onde pode permitir 
que um Access Control Server (ACS) controle e configure o X6. 
CWM significa o protocolo CPE WAN Management.  

Esta função deve ser suportada pelo seu fornecedor de serviços e 
apenas utilizada se o fornecedor lhe indicar para a activar. 

 

Definição Descrição 

CWM Status (Estado 
CWM) 

Quando está definida para true 
(verdadeiro), activa o protocolo CWM. 
Quando está definida para false (falso) 
(valor predefinido), desactiva a opção 
CWM.  

Configure 
Management Server 
Page (Configurar 
página do servidor de 
gestão) 

Abre a página de definição de 
parâmetros do servidor ACS ao qual 
está ligado. 

Depois de fazer alterações na página Configure Management 
Server (Configurar o servidor de gestão), faça clique em Save 
Changes (Guardar alterações) e depois faça clique em Write 
Settings to Flash (Guardar definições em Flash).  
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Definição Descrição 

URL URL do Access Control Server (ACS) ao 
qual irá comunicar o X6. 

Username (Nome de 
utilizador)  

Nome de utilizador do servidor ACS 

Password (Senha) Palavra-passe do servidor ACS 

Periodic Inform 
Enable (Activar 
informações periódicas) 

Especifica true (verdadeiro) ou false 
(falso)) se o X6 deve enviar informações 
periodicamente para o servidor ACS. 

Periodic Inform 
Interval (in seconds) 
(Intervalo de 
informações periódicas 
(em segundos)) 

Especifique o intervalo de tempo entre 
chamadas de informação do X6 para o 
ACS. 

Periodic Inform Time 
(Hora de informação 
periódica) 

Especifica a hora de referência, mais ou 
menos um múltiplo inteiro do Inform 
Interval (Intervalo de informação) da 
opção Inform call (Chamada de 
informações). 

Connection Request 
URL (URL de pedido de 
ligação) 

Especifica o URL do X6 utilizado pelo 
servidor ACS. A predefinição é 
/cwm/CRN.html. 
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Definição Descrição 

Connection Request 
Username (Nome de 
utilizador do pedido de 
ligação) 

Especifica o nome de utilizador do X6 
que irá autenticar um ACS que faça um 
pedido de ligação ao X6. A predefinição 
é admin. 

Connection Request 
Password (Senha do 
pedido de ligação) 

Especifica a senha que irá autenticar um 
ACS que faça um pedido de ligação ao 
X6. A predefinição é welcome (bem-
vindo). 

Upgrades Managed 
(Actualizações geridas) 

Se esta opção estiver definida para true 
(verdadeiro), especifica que o servidor 
ACS irá gerir as actualizações para o X6. 

Depois de introduzir as suas definições, clique em Save Changes 
(Guardar alterações) e depois faça clique em Return to Configure 
CWM Parameters page (Voltar para a página Configurar 
parâmetros CWM). 

Monitorando o Estado 
Ethernet, Sem Fio e ADSL 

Como utilizo os Relatórios de Estado 
Ethernet , Sem Fio e ADSL ?  
Estes relatórios são ferramentas úteis para a avaliação de seu 
sistema e para a solução de problemas. Se um problema acontece, 
um Representante de Suporte Técnico pode solicitar-lhe por 
informações que estejam contidas nos relatórios.  
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Relatório de Estado Sem Fio 
Aqui está uma figura de um Relatório de Wireless Status (Estado 
Sem Fio) típico: 

 
 
O Relatório de Wireless Status (Estado Sem Fio) mostrar a 
velocidade do modem (Link Speed – Velocidade da Ligação), o 
SSID, o seu canal predefinido, o endereço MAC do modem e o 
número de pacotes que estão sendo recebidos e transmitidos 
(Pacotes de Tx e Rx). Também, pode informar se seu modem tem 
criptografia sem fio ativada. (Para criptografar sua informação, 
pressione o ícone Wireless (Sem Fio) no Gerenciador de 
Configuração Zoom. 
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Relatório de Estado ADSL 
Aqui está uma figura do Relatório de ADSL Status (Estado 
ADSL): 

 

O ADSL Line State (Estado da Linha ADSL) informa onde seu 
modem está no processo de conexão. Os três estados são Training 
(Treinamento), Handshake (Negociação) e ShowTime 
(Conexão). Um estado de linha ShowTime mostra que seu modem 
estabeleceu uma conexão física ao DSLAM (Multiplexador de 
Acesso DSL): um equipamento usado no processo de conexão de 
seus computadores e/ou rede à Internet). Training refere-se ao 
início da conexão e Handshake a logo depois do Training.  

Os valores Downstream e Upstream informam a velocidade na 
qual a informação está sendo carregada da Internet (Downstream) 
e carregada para a Internet (Upstream). 
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Relatório de Estado Ethernet 
Aqui está uma figura de Relatório de Ethernet Status (Estado 
Ethernet): 

 

O Relatório de Estado Ethernet (Ethernet Status) fornece 
informações sobre as velocidades de transmissão (Tx) e de 
recepção (Rx) dos pacotes.  
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Alterando sua Senha 

Quando deveria alterar minha senha ? 
Para uma proteção adicional à sua configuração do X6, a senha de 
registro de entrada no modem Zoom pode ser alterada após 
registrar-se na Gerência de Configuração Zoom. Aqui está uma 
figura da página onde se inserem sua antiga e nova senhas:  

 

Introduza uma nova senha com um mínimo de 8 caracteres (A-Z 
em maiúsculas e minúsculas, 0-9). 

Certifique-se que sua nova configuração na memória Flash tenha 
sido gravada e que não tenha esquecido de sua nova senha. No 
caso de esquecê-la, refira-se à Recuperação da Configuração de 
Fábrica na página 104. 
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Recuperação da 
Configuração de Fábrica 

Quando precisaria recuperar minha 
configuração de fábrica ? 
Ao esquecer sua senha, a configuração de fábrica pode ser 
recuperada ao seu modem. Isto recuperará o registro de entrada 
admin/zoomadsl para o Gerenciador de Configuração Zoom no 
seu computador. Pode-se registrar utilizando o registro Zoom e, a 
seguir, alterar sua senha. Aqui está uma figura da página Restore 
Factory Setting (Recuperação de Configuração de Fábrica): 

 

Siga as instruções na página de reinicialização de seu modem ADSL 
para seu firmware original. Favor, refira-se a Recuperando e 
Restaurando as suas Configurações na página 105 para obter 
informaçõez referentes à restauração da configuração do X6 
armazenada. 
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Recuperando e Restaurando 
as suas Configurações 

Quando necessitaria recuperar e restaurar 
minhas definições de configuração ? 
É uma boa idéia, antes de carregar o novo firmware, recuperar suas 
definições de configuração depois de configurar o X6. Assim, se a 
atualização sobrepõe-se às suas configurações, poder-se-á restaurá-
las utilizando a opção Restore (Restaurar). Pode-se querer, 
também, recuperar suas configurações de tal forma que possam ser 
usadas para configurar outros modems.  

Aqui está uma figura da página Backup/Restore Configuration 
(Recuperar/Restaurar Configuração): 

 

Siga as instruções na página de recuperação ou restauração das suas 
definições de configuração.  
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Atualizando o seu Firmware 

Como atualizo o meu firmware? 
Periodicamente, a atualização do firmware do seu modem X6 pode 
ser desejada. Para fazê-la, basta carregar o arquivo de Imagem do 
Site Web da Zoom para o seu computador. Logo após, utilizando a 
opção Firmware Update (Atualizar Firmware) carregue este 
arquivo para o seu modem.  

Importante! Recomenda-se que as configurações de seu modem 
sejam recuperadas antes de carregar o firmware. (Veja 
Recuperando e Restaurando as suas Configurações na página 
105). Também, não desligue o modem ou desplugue-o enquanto o 
carregamento estiver em progresso.  

Aqui está uma figura da página Firmware Update (Atualizar 
Firmware): 

 

Pressione Browse (Navegar) para ir até o arquivo de atualização de 
firmware. A seguir, pressione Image Upload (Carregar Imagem).  
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Anexo A 
Tabelas de Configuração ADSL 

Internet 

Abaixo estão duas tabelas, uma destinada aos Estados Unidos 
(USA) e uma para outros países. Estas tabelas são para clientes 
cujos provedores de serviços não lhes fornecem as definições de 
configuração ADSL. Muitos provedores ADSL usam definições 
diferentes dependendo da região onde operam. Isto é a razão 
porque pode existir mais do que uma configuração do seu 
provedor de serviço. Ao se referir às tabelas e há mais do que uma 
listada pelo seu provedor de serviço, a mais comum é a indicada 
por (1), a próxima por (2) e assim por diante. Recomendamos que 
se tente, ordenadamente, começar pelo 1. 

Tabelas atualizadas são apresentadas no nosso site Web. Se seu 
provedor de serviço ou país não estiver listado nas tabelas abaixo, 
favor consultar www.zoom.com . 

Aviso aos clientes nos Estados Unidos (USA) 
Se seu provedor de serviço ADSL não aparece abaixo, utilize as 
definições para Service Provider Not Shown (Provedor de 
Serviço não Mostrado) na parte inferior da tabela. Se estes valores 
não funcionarem,utilize as definições da companhia que opera o 
serviço de telefonia local na sua área. (Refira-se à página 13 para 
maiores detalhes nas instruções de instalação de como inserir as 
definições). 

Tabela A: Estados Unidos (USA) 
Service Provider VPI VCI Encapsulation 
AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC 
AllTel (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 
AT&T (1) 0 35 PPPoE LLC 
AT&T (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 
AT&T (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC 
August.net (1) 0 35 1483 Bridged IP LLC 
August.net (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC 
BellSouth 8 35 PPPoE LLC  

Casstel.net 0 96 1483 Bridged IP LLC 
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Service Provider VPI VCI Encapsulation 
CenturyTel (1) 8 35 PPPoE LLC 
CenturyTel (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC 
Covad 0 35 PPPoE LLC 
Earthlink (1) 0 35 PPPoE LLC 
Earthlink (2) 8 35 PPPoE LLC 

Eastex 0 100 PPPoA LLC 
Embarq (Sprint) (1) 0 35 PPPoA LLC 
Embarq (Sprint) (2) 8 35 PPPoE LLC 
GWI 0 35 1483 Bridged IP LLC 
Hotwire 0 35 1483 Bridged IP LLC 
Internet Junction 0 35 1483 Bridged IP LLC 
Qwest (1) 0 32 PPPoA LLC 
Qwest (2) 0 32 PPPoA VC-MUX 
SBC (1) 0 35 PPPoE LLC 
SBC (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 
SBC (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC 
Socket (1) 8 35 1483 Bridged IP LLC 
Socket (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 
Socket (3) 0 35 PPPoE LLC 
Sonic 0 35 1483 Bridged IP LLC 
Sprint (Embarq) (1) 0 35 PPPoA LLC 
Sprint (Embarq) (2) 8 35 PPPoE LLC 
Uniserve 0 33 1483 Bridged IP LLC 
Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC 
Verizon (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 
Service Provider Not Shown 0 35 PPPoE LLC 

 
Tabela B: Países, exceto os Estados Unidos (USA) 
Provedor de Serviço VPI VCI Encapsulamento 
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 
Bermuda (1) 0 35 PPPoA LLC 
Bermuda (2) 0 35 PPPoE LLC 
Bolívia (1) 0 34 1483 Routed IP LLC 
Bolivia (2) 0 35 PPPoE LLC 
Brasil-3 Corp (1) 8 35 PPPoE LLC 
Brasil-3 Corp (2) 8 35 Classical IP over ATM 
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Provedor de Serviço VPI VCI Encapsulamento 
Brasil-Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC 
Brasil-Telefonica 8 35 PPPoE LLC 
Brasil-Telmar 0 33 PPPoE LLC 
Brasil-South Region 1 32 PPPoE LLC 
Colômbia-EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX 
Costa Rica 1 50 PPPoA LLC 
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-Knet Comunicaciones S.L. 8 32 PPPoA VC-MUX 
Espanha-Servidores Voz 0 33 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 
Espamha-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 
França (4) 0 35 1483 Bridged LLC 
França (5) 8 35 1483 Bridged LLC 
Grécia 8 35 PPPoA VC-MUX 
Holanda-BaByXL 0 34 1483 Bridged LLC 
Holanda-BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX 
Holanda-BBNED Bridged 0 35 1483 Bridged LLC 
Holanda-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX 
Hungria 1 32 PPPoE LLC 
Hungria-Sci-Network 0 35 PPPoE LLC 
Iceland-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX 
Iceland-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX 
Inglaterra (1) 0 38 PPPoA VC-MUX 
Inglaterra (2) 0 38 PPPoE LLC 
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 
Kazakhstan 0 33 PPPoA VC-MUX 
México 8 35 PPPoE LLC 
Portugal 0 35 PPPoE LLC 
Suécia-Telenordia 8 35 PPPoE 
Suécia-Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC 
Suíça 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 
Vietnã 0 35 PPPoE LLC 
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Anexo B 
Painéis Frontal e Traseiro do X6 

O painel frontal do X6 se assemelha a isto: 

 

A tabela a seguir descreve cada lâmpada do painel frontal. 

Lâmpada Descrição 

POWER Acende a verde quando o X6 estiver ligado a uma fonte 
de energia. Acende a vermelho quando ocorre um erro 
de teste automático. 

ETHERNET Acende se qualquer porta ETHERNET do X6 está 
conectada numa porta Ethernet de um equipamento 
ligado. Pisca quando os dados são enviados. 
Lâmpadas adicionais para cada porta ETHERNET 
estão na parte traseira do X6. 

WLAN Acende quando a Rede Local sem Frios está a 
funcionar e activada. Pisca quando estiverem a ser 
transferidos dados. 

DSL Pisca quando o X6 está realizando sua seqüência de 
inicialização. Permanece ligada quando a unidade tiver 
sincronizado com a ligação ADSL. 
Nota: Se a lâmpada falhar ao deixar de piscando a 
permanecer com luz fixa depois de um ou dois 
minutos, verifique junto ao seu provedor de serviço se 
a conexão ADSL estiver ativada ou refira-se ao Anexo 
D, Solução de Problemas na página 120. 

INTERNET Permanece verde quando é estabelecida uma ligação 
à Internet. 
Pisca a verde para indicar a actividade dos dados. 
Pisca a vermelho quando o X6 não consegue aceder à 
Internet. 
Desliga-se quando o X6 está no modo Bridge ou se 
não houver ligação DSL. 

 



 

Anexo B: Painéis Frontal e Traseiro do X6  111 

 

A tabela a seguir descreve o painel traseiro. 

Porta ou Botão Descrição 

 
Liga ou desliga o X6. 

POWER Porta para conectar a unidade ao transfomador do 
X6. 

ETHERNET 1 

ETHERNET 2 

ETHERNET 3 

ETHERNET 4 

Portas ETHERNET que podem conectar a unidade a 
um ponto de acesso, uma hub de rede ou uma porta 
Ethernet de um computador. O X6 possui quatro 
portas ETHERNET. 

Cada porta tem uma lâmpada amarela e verde que 
está acima dela. A lâmpada amarela acende quando 
a porta estiver conectada a uma porta Ethernet a 
100 megabites por segundo. A lâmpada verde pisca 
quando houver atividade naquela linha Ethernet em 
particular. 

RESET Repõe o modem para as definições de fábrica. Para 
reinicializar, insira um clipe de papel e pressione o 
botão três vezes. 

DSL Tomada para conectar o modem à tomada 
telefônica ADSL de parede. 
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Anexo C 
Configurações de Rede TCP/IP 

Se um computador com Macintosh ou Linux estiver sendo 
utilizado, deve-se assegurar que as definições de rede TCP/IP do 
seu computador sejam configuradas apropriadamente. Caso 
contrário, não será possível se conectar à Internet.  

Nota: 
Se estiver usando um computador com Windows, não é necessário 
que se realize a configuração TCP/IP. Isto porque seu computador 
com Windows se autoconfigurará. Somente usuários de Windows 
que estiverem solucionando problemas do X6 necessitarão verificar 
sua configuração TCP/IP. 

Dependendo de seu sistema operacional, siga os passos na seção 
apropriada para assegurar sua correta configuração TCP/IP. 

• Se estiver usando Macintosh, refira-se a Configuração 
TCP/IP no Macintosh na página 113. 

• Se estiver usando Linux, refira-se a Configuração TCP/IP 
no Linux na página 115. 

• Se estiver usando Windows, refira-se a Configuração 
TCP/IP no Windows na página 116. 
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Configuração TCP/IP no 
Macintosh 
Dependendo do seu Sistema Operacional Mac, há diferenças nas 
configurações de rede de seu computador com Macintosh. Para o 
Sistema Operacional OS X, siga as instruções abaixo. Caso 
contrário vá até a página 114. 

Sistema Operacional Mac OS X 

1 Do Dock, escolha Preferências de Sistema (System 
Preferences) e, a seguir, Rede (Network) para visualizar a 
tela Rede (Network). (Para o OS X 3, também é necessário 
pressionar o botão Configurar - Configure) 

2 Assegure-se que Automático (Automatic) está selecionado na 
caixa de lista Localização (Location). 

3 Sob a tecla tipo janela veneziana Mostrar (Show), escolha 
Ethernet Residente (Built-in Ethernet). 

4 Sob a tecla TCP/IP, certifique-se que Usando DHCP 
(Using DHCP) está realçado na caixa de lista Configurar: 
(Configure:). Não insira nada no campo ID do Cliente 
DHCP (DHCP Client ID). 

5 Pressione Aplicar Agora (Apply Now) (ou Salvar (Save) se 
estiver pronto) e feche a tela Rede (Network). 

6 Continue no Estabelecendo na página 13. 
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 

1 Do menu Apple, escolha Painéis de Controle (Control 
Panels) e, a seguir, TCP/IP para visualizar a janela TCP/IP. 

2 Sob Conectar via: (Connect via:), selecione Ethernet 
residente (Ethernet built-in). 

3 Sob Configurar: (Configure:), selecione Usando Servidor 
DHCP (Using DHCP Server). Não insira nada no campo 
ID de Cliente DHCP (DHCP Client ID). 

4 Feche a janela TCP/IP. Ser-lhe-á pedido se deseja salvar as 
alterações. Pressione Save (Salvar). 

5 Continue no Estabelecendo na página 13. 
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Configuração TCP/IP no Linux 
As instruções para configuração do tempo de inicialização do 
DHCP varia dramaticamente pela distribuição, portanto é desejável 
que se refira à documentação de sua versão original. 

Uma vez que as instruções para o seu sistema Linux, tenham sido 
seguidas, prossiga no Estabelecendo na página 13. 

Aviso: 
Se mais do que um cartão de rede estiver instalado, identificadores 
Ethernet distintos serão necessários para vada um deles (eth0, eth1, 
eth2 e assim por diante). Se, somente, o identificador eth0 for 
selecionado para o seu modem ADSL, utilize-o sempre. 

RedHat 
Edite ou crie /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de tal 
forma que contenha as três linhas a seguir: 

DEVICE=eth0 
ONBOOT=yes 
BOOTPROTO=dhcp 

SuSE 
Edite o arquivo /etc/rc.config; procure pelas variáveis 
NETCONFIG, NETDEV_0 e IFCONFIG_0. 

Defina-os como segue (veja as instruções em rc.config): 
NETCONFIG="_0" 
NETDEV_0="eth0" 
IFCONFIG_0="dhcpclient" 

Reinicialize com este comando: /sbin/shutdown -r now. 

Debian 
Adicione esta linha ao arquivo /etc/network/interfaces: 

iface eth0 inet dhcp 

Reinicialize com este comando: /sbin/shutdown -r now. 
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Configuração TCP/IP no 
Windows 
Dependendo do seu Sistema Operacional, há diferenças nas 
configurações de rede de seu computador com Windows. Vá à 
seção que corresponde ao seu Sistema Operacional Windows. 

Aviso: 
Se estiver usando um computador com Windows, não será 
necessário realizar a configuração TCP/IP. Isto porque seu 
computador com Windows se autoconfigurará. Somente usuários 
de Windows que estiverem solucionando problemas do X6 
necessitarão verificar sua configuração TCP/IP. 

Windows XP 

1 Abra a caixa de diálogo Propriedades de Protocolo Internet 
(TCP/IP). 

a No desktop, pressione o botão Iniciar, aponte sobre 
Painel de Controle e, em seguida, pressione Conexões 
Internet e de Rede. 

b Pressione com o botão do lado direito no ícone Conexão 
de Área Local, e selecione Propriedades. 

a Selecione os dados de entrada TCP/IP do seu cartão NIC 
(Nele deve estar incluído TCP/IP e não, AOL, 
Discagem ou Adaptador e pressione o botão 
Propriedades. 
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2 Dependendo se estiver utilizando endereçamento dinâmico 
(DHCP) ou IP estático, certifique-se que o selecionado é o 
seguinte: 

 Se estiver usando DHCP (maioria dos usuários): 
Certifique-se que Obter automaticamente um endereço 
IP e que, também, tanto Obter automaticamente um 
endereço de servidor DNS quanto DNS Ativado estão 
selecionados. Todos os campos devem ficar em branco. 

 Se estiver usando um endereço IP estático: Certifique-se 
que Utilizar o seguinte endereço IP e Usar os 
seguintes endereços de servidor DNS foram 
selecionados e que os valores corretos de endereço IP, 
Máscara de Subrede, Gateway predefinido  e Servidor 
DNS Preferido aparecem. 

Windows 2000 

1 Abra a caixa de diálogo Propriedades de Protocolo 
(TCP/IP) - Internet Protocol (TCP/IP) Properties. 

a Do desktop, pressione o botão Início, aponte sobre 
Definições e, em seguida, Conexões Discada e de 
Rede. 

b Pressione com o botão de direita no ícone Conexão de 
Área Local e selecione Propriedades. 

c Selecione os dados de entrada TCP/IP do seu cartão NIC 
(Nele deve estar incluído TCP/IP e não, AOL, 
Discagem - Dial-up ou Adaptador - Adapter) e 
pressione o botão Propriedades (Properties). 

2 Dependendo se estiver utilizando endereçamento dinâmico 
(DHCP) ou IP estático, certifique-se que o selecionado é o 
seguinte: 

 Se estiver usando DHCP (maioria dos usuários): 
Certifique-se que Obter automaticamente um endereço 
IP e que, também, tanto Obter automaticamente um 
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endereço de servidor DNS quanto DNS Ativado estão 
selecionados. Todos os campos devem ficar em branco. 

 Se estiver usando um endereço IP estático: Certifique-se 
que Utilizar o seguinte endereço IP e Usar os 
seguintes endereços de servidor DNS foram 
selecionados e que os valores corretos de endereço IP , 
Máscara de Subrede, Gateway predefinido e Servidor 
DNS Preferido aparecem. 

Windows 98/Me 

1 Abra a caixa de diálogo Propriedades de Protocolo Internet 
(TCP/IP). 

a Do desktop, pressione o botão Iniciar, aponte sobre 
Definições e, em seguida, Painel de Controle. 

b Pressione duas vezes no ícone Rede para visualizar a caixa 
de diálogo Rede. 

c Selecione os dados de entrada TCP/IP do seu cartão NIC 
(Nele deve estar incluído TCP/IP e não, AOL, 
Discagem ou Adaptador) e pressione o botão 
Propriedades e, em seguida, pressione OK. 

2 Dependendo se estiver utilizando endereçamento dinâmico 
(DHCP) ou IP estático, certifique-se que o selecionado é o 
seguinte: 

 Se estiver usando DHCP (maioria dos usuários): 
Certifique-se que Obter automaticamente um endereço 
IP e que, também, tanto Obter automaticamente um 
endereço de servidor DNS quanto DNS Ativado estão 
selecionados. Todos os campos devem ficar em branco. 

 Se estiver usando um endereço IP estático: Certifique-se 
que Especificar um endereço IP está selecionado e que 
os valores corretos de Endereço IP e Máscara de 
Subrede aparecem. Na aba Configuração DNS, 
certifique-se que Ativar DNS está selecionado e que algo 
aparece na caixa Host. (Se não aparecer, insira qualquer 
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nome, palavra ou combinação de letras e números). 
Assegure-se que a caixa Comando de Procura de 
Servidor DNS contém tanto 10.0.0.2 quanto 10.0.0.3. 
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Anexo D 
Solução de Problemas 

A seguir estão alguns dos problemas que se pode experimentar e 
algumas das possíveis soluções para corrigir a situação. 

Problema 
A lâmpada DSL do X6 continuamente pisca e não se torna fixa. 

Solução 
Efectue primeiro um ciclo de energia no computador e no X6. 
Efectue os seguintes passos pela ordem indicada:  

1. Desligue o computador. 
2. Desligue o X6 e aguarde alguns segundos. 
3. Volte a ligar o X6. 
4. Ligue o computador. 

Se isso não funcionar, verifique se dispõe dos seguintes itens: 

• Certifique-se que o fio telefônico está firmemente conectado à 
tomada de parede e a tomada DSL localizada na parte traseira 
do X6. 

• Verifique que a tomada telefônica está conectada de modo a 
permitir o serviço ADSL. Entre em contato com o seu 
provedor de serviço.  

• Seu fio telefônico pode estar com defeito. Substitua-o por um 
reconhecidamente de boa qualidade. 

• Verifique que existem filtros telefônicos em todos os telefones 
e aparelhos de fax que usam a mesma linha ADSL quanto o 
X6. Estes equipamentos podem produzir ruídos e interferir na 
sua conexão ADSL quando estiverem fora do gancho. 
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Problema 
A lâmpada DSL do meu modem está acesa fixa, entretanto não 
consigo conexão à Internet. 

Solução 
Há vários motivos que poderiam causar este problema. Verifique 
os seguintes ítens: 

• Certifique-se que está usando a correta configuração de VPI, 
VCI e Encapsulamento. Refira-se ao Anexo A na página 107. 

• Se seu Encapsulamento inicia com PPP, certifique-se que seu 
Nome de Usuário e Senha ADSL foram corretamente 
inseridos. (Note que estes NÃO são o None de Usuário e 
Senha que foram usadas para registrar-se no Gerenciador de 
Configuração Zoom (Zoom Configuration Manager) na página 
13.) 

 Se tiver um modem que se configura automaticamente, abra a 
página Basic Setup (Configuração Básica), e certifique-se que 
foi selecionado MANUAL e, em seguida, selecione 7 da lista 
tipo janela veneziana Virtual Circuit (Circuito Virtual). 
Quando a tela alterar-se e mostrar as definições de 
configuração automática, selecione MANUAL mais uma vêz 
e, a seguir, insira o Nome do Usuário e Senha nos campos 
apropriados. Pressione Save Changes (Salvar Alterações) e 
Write Settings to Flash (Gravar Configuração na Memória 
Flash). 

 Se seu modem for configurado manualmente, abra a página 
Basic Setup (Configuração Básica), certifique-se que 
MANUAL está selecionadoe, a seguir, insira o Nome de 
Usuário e Senha nos campos apropriados. Pressione Save 
Changes (Salvar Alterações) e Write Settings to Flash 
(Gravar Configuração na Memória Flash). 
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• Verifique que a conexão ADSL do seu provedor de serviço 
está funcionando satisfatoriamente. (Para que isto seja 
constatado, faça uma chamada ao departamento de suporte ao 
cliente do seu provedor de serviço.) 

• Somente para Usuários de Windows: Verifique que o 
navegador Web, no computador no qual o software foi 
instalado, está configurado para uma conexão rede (isto pode 
ser chamado de conexão de Rede Local ou Banda Larga). Se 
precisar de ajuda para configurar o seu navegador Web, refira-
se ao Anexo E: Configurando o seu Navegador Web na 
página 126. 

• Verifique que sua configuração de rede TCP/IP está 
apropriadamente efetuada no seu computador. Para fazê-la, 
refira-se à seção adequada. 

 Se estiver usando Macintosh, refira-se à Configuração 
TCP/IP no Macintosh na página 113. 

 Se estiver usando Linux, refira-se à Configuração 
TCP/IP no Linux on page 115. 

 Se estiver usando Windows, refira-se à Configuração 
TCP/IP no Windows na página 116. 
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Problema 
Não consigo entrar no Gerenciador de Configuração ZoomI 
(Zoom Configuration Manager). Teclei http://10.0.0.2 (ou 
10.0.0.3 para uma conexão do USB), porém não fiquei pronto para 
inserir o Nome de Usuário e Senha. 

Solução 
Há vários motivos que poderiam causar este problema. Verifique 
estes ítens: 

• Se estiver usando um computador com Macintosh ou Linux, 
suas definições TCP/IP podem não estar apropriadamente 
configuradas. Refira-se à página 112 para maiores informações. 

• Se estiver usando um computador com Mac OS X 10.3 e 
acima, renove o seu endereço IP: Aponte sobre Preferências 
de Sistema, em seguida, escolha Rede. Pressione o botão 
Configurar e depois o botão Renovar Aluguel DHCP . 

• Se estiver usando um computador com Windows, execute uma 
operação Liberar/Renovar (Release/Renew):  

 Para Windows 2000/XP: No desktop, pressione o botão 
Iniciar, em seguida, aponte sobre Programas, aponte 
sobre Acessórios e, em seguida, selecione Comando 
Pronto. Tecle ipconfig /all e pressione a tecla Entrar no 
teclado. Na caixa de diálogo subseqüente, tenha certeza de 
que o Adaptador NIC está realçado na lista tipo janela 
veneziana, pressione Renovar e, em seguida, Liberar. 
Depois, tecle 10.0.0.2 na barra de endereço de seu 
navegador (ou 10.0.0.3 para uma conexão do USB) e a 
caixa Senha de Rede surgirá na tela do seu computador. 
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 Para Windows 95/98/Me: No desktop, pressione o 
botão Iniciar e aponte sobre Executar. Tecle winipcfg e 
pressione OK.. Na caixa de diálogo subsequente, tenha 
certeza de que o adaptador NIC está realçado na lista tipo 
janela veneziana, pressione Renovar e, em seguida, 
pressione Liberar. Depois, tecle 10.0.02 na barra de 
endereço de seu navegador (ou 10.0.0.3 para uma conexão 
do USB) e a caixa Senha de Rede surgirá na tela do seu 
computador. 

Problema 
O computador, no qual está instalado o software X6, está 
conectado à Web, porém um ou mais computadores adicionais que 
estão diretamente conectados ao modem não conseguem acesso à 
Internet. 

Solução 
Há diversos motivos que poderiam causar este problema. 
Investigue estes ítens: 

• Verifique que a conexão está boa entre a porta ETHERNET 
do X6 e o computador que não pode acessar a Internet. 

• Tente reinicializar o computador que não consegue acessar a 
Internet. Isto permitirá que o computador libere e renove seu 
endereço IP. 

• Tente o seguinte no computador que não consegue acessar a 
Internet: Certifique-se que o computador está conectado 
utilizando sua porta Ethernet e uma das portas ETHERNET 
do seu modem X6. Execute a instalação do CD, reinicialize o 
computador e, em seguida, tente conectar-se a um endereço 
Web familiar para assegurarque a conexão Internet está feita. 
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Problema 
O computador, no qual está instalado o software X6, está 
conectado à Web, porém os computadores conectados através do 
meu equipamento de rede (tais como um ponto de acesso sem fio, 
roteadores, hub ou switch) não conseguem acessar a Internet. 

Solução 
Provavelmente, o problema está ligado ao seu equipamento de rede 
(tais como um ponto de acesso sem fio, roteadores, hub ou switch). 
Investigue estes ítens: 

• Tente reinicializar cada computador de sua rede. Por exemplo, 
se estiver usando um roteador, reinicialize cada computador 
que estiver conectado ao roteador. Isto permitirá que os 
computadores liberem e renovem seus endereços IP. 

• Se estiver utilizando um ponto de acesso sem fio ou um 
roteador, verifique que o equipamento está usando Protocolo 
de Configuração Dinâmica de Host - Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP). Isto, também, é conhecido 
como endereçamento IP dinâmico. Dependendo de seu 
equipamento, isto pode ser controlado pela opção Obter um 
endereço IP automaticamente. Se necessitar de ajuda, refira-
se à documentação que acompanha o seu equipamento de rede 
ou entre em contato com o seu fabricante. 

• Refira-se à documentação fornecida com o seu equipamento 
de rede ou entre em contato com o seu fabricante para 
assistência. 
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Anexo E 
Configurando seu Navegador 

Web 

Importante! 
Esta seção é somente para computadores com Windows. Se estiver 
usando um computador com Macintosh ou Linux, seu navegador 
estará configurado corretamente. Entretanto, tenha certeza que sua 
configuração TCP/IP de seu computador está configurada 
adequadamente. Refira-se à Configuração TCP/IP no Macintosh 
na página 113 ou Configuração TCP/IP no Linux na página 115 
para instruções de como realizá-las. 

Quando estiver usando um computador com Windows, o software 
utilizado para fazer a conexão à Internet deve ser configurado para 
uma conexão rede, não para uma conexão discada. Esta 
configuração deve ter sido automaticamente estabelecida quando o 
software foi instalado. 

Se achar que necessita configurar o seu navegador, esta seção inclui 
instruções para versõess recentes de dois navegadores Web populares: 
Internet Explorer Versão 5.0 (ou mais antiga) e Netscape Navigator 
Versão 7.2. A configuração é realizada no mesmo computador no qual 
o software do X6 foi instalado. 

Dependendo do navegador que estiver instalado no seu computador 
com Windows, siga as respectivas instruções nesta seção. 

Sugestão: 
Se estiver usando uma versão mais recente de um destes navegadores, 
a configuração pode ser pouco diferente da mostrada abaixo. Naqueles 
casos – ou se estiver usando um outro navegador ao mesmo tempo – 
configure o navegador que utilize uma conexão de rede (isto pode 
ser chamado de uma conexão de Rede Local ou de Banda Larga). 
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Configurando Internet Explorer 
As seguintes instruções são destinadas à Versão 5.0 do Internet 
Explorer ou mais antigas. (Se não tiver esta versão, poderá conseguir 
uma atualização gratuita da Microsoft Corp. Se não tiver certeza de 
qual versão possui, abra o Internet Explorer e do menu Ajuda, 
escolha Referente ao Internet Explorer. O número da versão está 
bem abaixo do logo Microsoft Internet Explorer. Pode-se ignorar 
todos os números após o período que segue o primeiro dígito.) 

1 No desktop, pressione o botão da direita no ícone Internet 
Explorer e selecione Propriedades. 

Sugestão: 
Se não conseguir acessar o Internet Explorer desta maneira, abra o 
Painel de Controle de seu computador (Pressione no botão 
Iniciar e, em seguida, dependendo do seu computador, pressione 
tanto Painel de Controle, quanto Definições e, em seguida, 
Painel de Controle). No Painel de Controle, pressione duas 
vezes no ícone Opções de Internet. Se este ícone não aparecer, 
pressione duas vezes o ícone Opções de Internet e de Rede  e, 
então, pressione duas vezes o ícone Opções de Internet. 

2 Na caixa de diálogo Propriedades de Internet, selecione a aba 
Conexões e, em seguida, pressione o botão Configuração. 
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3 O processo de configuração seguirá de forma diferente 
dependendo do seu sistema operacional. A tabela a seguir detalha 
o processo para o seu computador com Windows. 

Windows XP Windows 98/Me/2000 

a. Na caixa de diálogo 
Benvindo à Nova 
Conexão do Wizard 
pressione Próximo.  
(Se estiver na caixa de 
diálogo Informação de 
Localização, pressione 
Cancelar e, em seguida, 
quando lhe for perguntado 
se tem certeza de que 
deseja cancelar, pressione 
Sim para retornar à caixa 
de diálogo Benvindo.) 

b. Na caixa de diálogo Tipo 
de Conexão de Rede , 
selecione Conectar-se à 
Internet, e, em seguida, 
Próximo. 

c. Na caixa de diálogo Estar 
Pronto, selecione 
Configurar minha 
conexão manualmente e, 
em seguida, pressione 
Próximo. 

d. Na caixa de diálogo 
Conexão Internet, 
selecione Conectar-se 
usando uma conexão 
banda larga que está 
sempre ativada, então 
pressione Próximo. 

e. Na caixa de diálogo 
Completando a Nova 
Conexão do Wizard, 
pressione Finalizar. 

a. Na caixa de diálogo Nova 
Conexão à Internet do 
Wizard, selecione Quero 
configurar minha 
conexão Internet 
manualmente ou Quero 
conectar-me através da 
rede local (LAN), então 
pressione Próximo. 

b. Na caixa de diálogo 
Configurando sua 
conexão Internet, 
selecione Conectar-me 
através de uma rede 
local (LAN), então 
pressione Próximo. 

c. Na caixa de diálogo 
Configuração Internet de 
uma rede local, retire a 
seleção de Dsecoberta 
Automática de servidor 
proxy e então pressione 
Próximo. 

d. Na caixa de diálogo 
Configurar seu conta do 
E-mail, selecione No e, 
em seguida, pressione 
Próximo. 

e. Na caixa de diálogo 
Completando a Nova 
Conexão do Wizard, 
retire a seleção de Para 
conectar-se à Internet 
imediatamente, 
selecione esta caixa...) 
(se aparecer) e pressione 
Finalizar. 
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4 Se a configuração Internet Explorer for acessada pelo Painel de 
Controle, a janela Painel de Controle ainda estará aberta. Feche-
a antes de continuar. 

Configurando o Netscape Navigator 
As instruções a seguir são destinadas à Versão 7.2 do Netscape 
Navigator . (Se não tiver a Versão 7.2, obtenha a versão atualizada 
gratuita da Netscape Communication Corp. Se não tiver certo a 
respeito de sua versão, abra o Netscape Navigator e do menu Ajuda, 
escolha Sobre Netscape. O número da versão está na parte superior 
da tela.) 

1 Pressione duas vezes o ícone Netscape Navigator no seu 
desktop para abrir o navegador . 

2 Do menu Editar, escolha Preferências para abrir a caixa de 
diálogo Preferências. 

3 Na lista de Categoria, pressione o triângulo à esquerda de 
Avançado para visualizar uma lista de escolhas abaixo da mesma, 
em seguida, selecione Proxies. A caixa de diálogo Preferências 
modifica-se para mostrar os Proxies que podem ser especificados. 

  

4 Selecione Conexão Direta à Internet , então pressione OK.. 
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Anexo F 
Canais de Rede Sem Fio por 

Países 

Para a maioria dos países, os canais de 1 a 13 são normalmente para 
redes sem fio privadas. A tabela a seguir mostra países que usam 
outros canais além de 1 a 13 para redes sem fio privadas. 

País Canais 
Estados Unidos 
(USA) 

1-11 

França 10-13 
Israel 4-9 
Japão 1-13 

14 (802.11b only) 
Tailândia 1-11 
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Anexo G 
Informações Regulamentares 

Declaração Parte 68 do FCC Americano 

Este equipamento atende as regras da Parte 68 do FCC e exigências adotadas pela ACTA. A unidade 
carrega uma etiqueta afixada na sua parte traseira que contém entre outras informações um identificador 
de produto no formato americano: AAAEQ##TXXXX. Se solicitado, este número deve ser fornecido à 
companhia telefônica. 

Este equipamento utiliza os seguintes tipos de tomadas padrão para conexão de rede: RJ11C. 

Este aparelho está equipado com uma tomada modular que atende ao FCC. É projetado para ser 
conectado à rede telefônica ou dependencias com fiação que usam plugues modulares compatíveis e 
cabeação que cumprem os requisitos das regras Parte 68 do FCC. 

O Número de Equivalência de Toques ou REN é usado para determinar o número de aparelhos que 
podem ser conectados à linha telefônica. Um REN muito alto pode fazer com que o equipamento não 
toque a campanhia em resposta à chamadas entrantes. Na maioria das áreas, a soma dos RENs de todos 
os equipamentos numa linha não deve ultrapassar a cinco (5.0). 

No improvável incidente quando este equipamento danifica a rede telefônica, a companhia telefônica 
pode temporariamente disconectar o seu serviço. A companhia telefônica tentará avisá-lo com 
antecedência da mencionada disconexão, porém se um aviso antecipado não for fácil, pode-se disconectar 
o serviço primeiro e depois notificar-lhe assim que for possível. Na hipótese de que a mencionada 
disconexão seja considerada necessária, seu direito de fazer uma reclamação, junto ao FCC, ser-lhe-á 
informado. 

De tempos em tempos, a companhia telefônica pode realizar alterações nas suas instalações, 
equipamentos ou operações que poderiam afetar a operação deste equipamento. Se isto ocorrer, exige-se 
que a companhia telefônica informe-o antecipadamente de tal forma que se possa realizar as modificações 
necessárias para que não se tenha interrupção do serviço. 

Não há componentes reaproveitáveis dentro deste equipamento. Refira-se à Apólice de Garantia para 
informações de reparo ou garantia. 

É considerado ilegal, para qualquer pessoa dentro dos Estados Unidos, utilizar um computador ou outro 
aparelho eletrônico para enviar qualquer mensagem via telefax, a menos que a referida mensagem 
claramente contenha, na margem superior ou inferior de cada página transmitida ou na primeira página da 
transmissão, a data e hora que foi enviada e uma identificação do negócio, outra entidade ou indivíduo 
que está transmitindo a mensagem e o número do telefone da máquina de transmissão ou do referido 
negócio, outra entidade ou indivíduo. O número de telefone fornecido não pode ser um número 900 ou 
qualquer outro número para os quais as tarifas excedem àquelas de transmissão local ou de longa 
distância. Aparelhos de telefax fabricados até e após 20 de dezembro de 1992 devem claramente indicar a 
referida informação de identificação em cada mensagem transmitida. Placas de modem-fax fabricadas até 
e após 13 de dezembro de 1995 devem atender às exigências desta seção.  

Este equipamento não pode ser usado em serviço de telefonia pública acionado a moeda fornecido pela 
companhia telefônica. Conexão ao Serviço de Linha Compartilhada (Party Line Service) está sujeito às 
tarifas estaduais. Contate sua comissão de utilidade pública estadual, comissão de serviço público ou 
comissão empresarial para maiores informações. 

Declaração sobre Emissões – Parte 15 do U.S. FCC 

Este equipamento foi testado e aceito por atender aos limites para um aparelho digital Classe B, segundo a 
Parte 15. Estes limites destinados a prevenir proteção razoável contra interferência prejudicial numa 
instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar freqüência de rádio e, se não instalado 
e usado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. 
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Entretanto, não há garantia que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este 
equipamento realmente causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser 
determinada ao se ligar ou desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência 
por uma ou mais das seguintes medidas: 
• Reorientar ou reposicionar a antena de recepção. 
• Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor. 
• Conectar o equipamento numa tomada de um circuito diferente daquele no qual o receptor está 

conectado. 
• Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para suporte. 

Declaração sobre Emissões da Indústria Canadense 

 Atende os requisitos do Regulamento sobre equipamentos que causam interferência no Canadá. This 
Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le 
matériel brouilleur du Canada. 
Declaração CS03 da Indústria Canadense 

Notificação: A etiqueta da Indústria Canadense identifica equipamentos certificados. Esta certificação 
significa que o equipamento atende as exigências de segurança, de operação e de proteção à rede de 
telecomunicação como determinado no(s) documento(s) pertinente(s) às Exigências Técnicas de 
Equipamento Terminal. O Departamento não garante que o equipamento operará segundo a satisfação 
do usuário. 
Antes de instalar o equipamento, os usuários devem se assegurar que é admissível conectá-lo às facilidades 
da companhia de telecomunicações local. O equipamento deve, também, ser instalado segundo um 
método aceitável de interesse. O cliente deve estar ciente também que o cumprimento às condições acima 
podem não evitar degradação do serviço em certas circunstâncias. 
Reparos ao equipamento certificado devem ser coordenados por um representante designado pelo 
fornecedor. Quaisquer reparos ou alterações realizadas pelo usuário ao equipamento ou mal 
funcionamento do equipamento podem, conceder à companhia de telecomunicações, o direito de solicitar 
ao usuário a disconexão do equipamento.  
Os usuários devem se assegurar para sua própria proteção que as conexões de terra do sistema elétrico, 
linhas telefônicas e sistema hidráulico, se presente, estão conectadas em conjunto. Esta precaução, 
particularmente, pode ser importante em zonas rurais. Advertência: Os usuários não devem tentar fazer as 
mencionadas conexões por si só e sim, devem contactar a autoridade de inspeção elétrica pertinente ou 
eletricista, o que for mais apropriado. 
Notificação: O Número Equivalente de Toques - Ringer Equivalence Number (REN) determinado para 
cada equipamento terminal fornece uma indicação do número máximo de terminais permitidos a serm 
conectados à sua interface telefônica. A terminação numa interface pode consistir de qualquer 
combinação de equipamentos sujeitos somente à exigência de que a soma dos Números de Equivalência 
de Toques de todos os equipamentos não ultrapasse a 5. 
Avisos de Segurança 

CUIDADO:  

Para reduzir o risco de fogo, utilize somente fio telefônico Certificado pela CSA ou Classificado pelo UL 
com calibre No.26 AWG ou maior. Se fio telefônico fornecido não for utilizado, use um fio telefônico 
equivalente ao calibre mínimo de AWG 26 ou maior. 

Não utilize este produto próximo à água, por exemplo, num porão úmido ou próximo a uma piscina. 
Evite utilizá-lo durante uma tormenta elétrica. Pode haver o risco de choque elétrico devido a raios. 
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Declaração de Conformidade 
 Declaration of Conformity  Overensstemmelseserklæring 
 Conformiteitsverklaring van de EU  Déclaration de conformité 
 Konformitätserklärung Δήλωση Συμμόρφωσης 
 Dichiarazione di conformità Deklaracja zgodności 
 Declaração de Conformidade Declaración de conformidad 
 Konformitetsdeklaration Cam kết về sự tuân thủ ở Châu Âu 

Manufacturer/Producent/Fabrikant/ 
Constructeur/Hersteller/Κατασκευαστής/
Fabbricante/ Fabricante/Tillverkare/ 
Nhà sản xuất 

Zoom Technologies, Inc. 207 South Street 
Boston, MA 02111  USA 
617-423-1072          www.zoom.com 

Brand/Varemærke/Merk/Marque/Marke/
Μάρκα/Marchio/Marka/Marca/ 
Thương hiệu 

Zoom X6 ADSL 2/2+ Wireless-G Modem 

Type/Typ/Μάρκα/Tipo/Kiểu mẫu Series 1058, Models 5590C, 5591C 

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to 
Directive 1999/5/EC via the following. This product is CE marked. 
Producenten erklærer under eneansvar, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet 
1999/5/EC via følgende. Dette produkt er CE-mærket.  
De fabrikant verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat deze apparatuur voldoet 
aan Richtlijn 1999/5/ EC op grond van het onderstaande. Dit product is voorzien van de CE-
markering. 
Le constructeur déclare sous son entière responsabilité que ce matériel est conforme à 
laDirective 1999/5/EC via les documents ci-dessous. Ce produit a reçu le marquage CE.  
Hiermit erklärt Zoom die Übereinstimmung des Gerätes modem mit den grundlegenden 
Anforderungen  und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EC. Dieses 
Produkt ist das gekennzeichnete CE. 
Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεταιμε 
την Οδηγία 1999/5/ΕC μέσω των παρακάτω. Αυτό το προϊόν φέρει τη Σήμανση CE.  
Il fornitore dichiara sotto la sola responsabilità che questa apparecchiatura è compliant a 
1999/5/EC direttivo via quanto segue. Questo prodotto è CE contrassegnato.  
Producent stwierdza że to urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą 
1999/5/EC. Jest to potwierdzone poprzez umieszczenie znaku CE na urządzeniu. 
O fabricante declara sob sua exclusiva responsabilidade que este equipamento está em 
conformidade com a Directiva 1999/5/EC através do seguinte. Este produto possui Marcação 
CE.  
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 
1999/5/EC por medio de lo siguiente. Este producto tiene marca CE.  
Nhà sản xuất cam kết với trách nhiệm của mình là thiết bị này tuân theo Hướng dẫn 
1999/5/EC thông qua các mục sau. Sản phẩm này được đánh dấu là CE.  

73/23/EEC – LVD EN 60950-1, IEC 60950-1: 2001 

89/336/EEC – EMC/EMF 

EN 301 489-1, V1.5.1: 2004-2011 
EN 301 489-17, V1.2.1: 2002-2008 
EN 300 386, V1.3.2: 2003-2005 
EN 50371: 2002 
EN 50392: 2004 

1999/5/EC EN 300 328, V1.7.1: 2006 
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