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Οδηγίες Χρήσης για το Χ6 ADSL6

Συνοπτική παρουσίαση
Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση
του Χ6 σας, τη σύνδεση του Χ6 με καλωδιακούς ή ασύρματους
υπολογιστές σε ένα δίκτυο και την ασφάλεια του δικτύου σας. Επίσης
παρέχονται οδηγίες για την εγκατάσταση του Χ6 για παιχνίδια.

Για τους περισσότερους πελάτες, το Κεφάλαιο 1 περιέχει όλες τις
απαραίτητες οδηγίες για να συνδεθείτε με το Internet. Το Κεφάλαιο
2 είναι χρήσιμο αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα δίκτυο. Το Κεφάλαιο
3 παρέχει τις πληροφορίες για την ασφάλεια και το Κεφάλαιο 4
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα παιχνίδια.

Το Κεφάλαιο 5 “Εγκατάσταση για Προχωρημένους” προορίζεται
κυρίως για τους Διαχειριστές Συστήματος. Σε αυτό το κεφάλαιο
εξηγείται ο τρόπος χρήσης των σύνθετων δυνατοτήτων του Χ6 όπως
η προσθήκη πρόσθετης ασφάλειας με φιλτράρισμα από τείχος
προστασίας (firewall), η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και η
επαναφορά της ρύθμισης παραμέτρων του Χ6, η αναβάθμιση του
υλικολογισμικού του Χ6 και η δημιουργία μίας σταθερής διεύθυνσης
IP.

Μπορείτε να βρείτε νέες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με
το Χ6 στην τοποθεσία Web του Ζοοm:

www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
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1
Οδηγίες Εγκατάστασης

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τις βασικές οδηγίες που θα χρειαστείτε
για να εγκαταστήσετε το Χ6 σας και για να συνδεθείτε με το
Internet. Αυτές οι οδηγίες είναι χρήσιμες για όσους διαθέτουν
λειτουργικό σύστημα Macintosh, Linux, ή Windows. Αν έχετε ήδη
εγκαταστήσει και συνδέσει το X6 σας (με τη βοήθεια του φυλλαδίου
Γρήγορης Εκκίνησης που παρέχεται για τους χρήστες των
Windows), μπορείτε να παραλείψετε αυτό το κεφάλαιο και να
ξεκινήσετε με το Κεφάλαιο 2.

Περιεχόμενα Συσκευασίας
Η συσκευασία σας περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα:

•  Μόντεμ Zoom ADSL X6

•  Καλώδιο Ethernet

•  Τηλεφωνικό καλώδιο

•  Μετασχηματιστής

•  CD

Το CD περιέχει το λογισμικό εγκατάστασης, την τεκμηρίωση, την
εγγύηση, και τις πληροφορίες Υποστήριξης Πελατών.

Αν κάποιο από αυτά λείπει ή είναι κατεστραμμένο, απευθυνθείτε στην
Υποστήριξη Πελατών της Zoom, ή στο κατάστημα αγοράς του
μόντεμ σας.
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Επιπλέον, η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει:

•  Διαχωριστή (splitter) για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε μία
πρίζα τοίχου ADSL τόσο για σύνδεση Internet όσο και για
υπηρεσία τηλεφωνίας (μόνο σε συγκεκριμένες χώρες)

•  Αντάπτορ τηλεφωνικής υποδοχής για τοποθέτηση του
τηλεφωνικού καλωδίου σε μία συγκεκριμένη τηλεφωνική υποδοχή
(μόνο σε συγκεκριμένες χώρες)

•  Φίλτρο(α) γραμμής ADSL (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)

Πριν ξεκινήσετε
Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του μόντεμ X6 χρησιμοποιώντας
το παρόν εγχειρίδιο, πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω:

•  Υπηρεσία ADSL ενεργοποιημένη στην τηλεφωνική σας γραμμή
Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνετε συνδρομητής σε μία εταιρεία
παροχής υπηρεσιών ADSL. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η
υπηρεσία, πρέπει να έχετε μία πρίζα τοίχου με δυνατότητα
τηλεφωνικής γραμμής ADSL για σύνδεση του μόντεμ Χ6. (Η
εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να αναφέρεται στην
υπηρεσία ADS” ως υπηρεσία DSL).

•  Έναν ή περισσότερους επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές
που επιθυμείτε να συνδέσετε με το Internet. Το X6 υποστηρίζει
τα λειτουργικά συστήματα Macintosh, Linux, και Windows
98/Me/2000/XP.

•  Οποιοδήποτε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή που θέλετε να
συνδέσετε ασύρματα με το δίκτυό σας. Αυτοί οι υπολογιστές
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ασύρματο προσαρμογέα ή να
έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης. Το
X6 υποστηρίζει προσαρμογείς (αντάπτορ) συμβατούς με
802.11b και 802.11g.

•  Οποιοδήποτε υπολογιστή που θέλετε να συνδέσετε στη θύρα
LAN του Χ6 σας. Το X6 διαθέτει τέσσερις θύρες LAN στις
οποίες μπορείτε να συνδέσετε τις συσκευές. Ο υπολογιστής
πρέπει να διαθέτει θύρα Ethernet για να πραγματοποιηθούν
αυτές οι συνδέσεις.
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•  Πρόσθετα καλώδια Ethernet. Αν σκοπεύετε να συνδέσετε
περισσότερους από έναν υπολογιστή απευθείας στο μόντεμ, θα
χρειαστείτε πρόσθετα καλώδια Ethernet για να
πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. Το μόντεμ υποστηρίζει έως
τέσσερις απευθείας συνδέσεις μέσω των τεσσάρων θυρών LAN
που διαθέτει.

Εγκατάσταση του X6
Η εγκατάσταση του X6 περιλαμβάνει τέσσερα βήματα:
Εγκατάσταση του Λογισμικού, Εγκατάσταση του Υλικού,
Δημιουργία Επικοινωνίας, και Εγκατάσταση Καλωδιακού
Δικτύου.

Βήμα 1: Εγκατάσταση του
Λογισμικού
Σημαντικό!
Αυτή η ενότητα αφορά μόνο τους υπολογιστές Windows. Αν
χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh ή Linux, παραλείψτε αυτήν
την ενότητα και ξεκινήστε με την επόμενη, Βήμα 2: Εγκατάσταση του
Υλικού στη σελίδα 11.

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των υπολογιστών που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε με το X6, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό
μόνο σε έναν από αυτούς.

Θα εγκαταστήσετε το λογισμικό σε έναν υπολογιστή Windows που
θα συνδέσετε απευθείας με το X6, και κατόπιν θα χρησιμοποιήσετε
αυτόν τον υπολογιστή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μόντεμ.
Αυτός ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει θύρα Ethernet. Αν δεν
διαθέτει, μπορείτε να αγοράσετε μία κάρτα Ethernet (ορισμένες
φορές ονομάζεται Κάρτα Διασύνδεσης Δικτύου (Network Interface
Card) ή NIC) για να προσθέσετε μία θύρα Ethernet.
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Σημαντικό!
Aν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε
κεντρική θέση στο σπίτι ή στο γραφείο σας και που έχει εύκολη
πρόσβαση σε γραμμή ADSL. Η κεντρική θέση συμβάλλει στη
διασφάλιση καλής ασύρματης απόδοσης. Αν δεν διαθέτετε
επιτραπέζιο υπολογιστή σε κεντρική θέση στο σπίτι σας (για
παράδειγμα, αν βρίσκεται στο υπόγειο), ή αν διαθέτετε μόνο
φορητούς υπολογιστές, και πάλι θα πρέπει να συνδέσετε απευθείας
αυτόν τον επιτραπέζιο υπολογιστή ή έναν από τους φορητούς σας
υπολογιστές στο X6 για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του. Μόλις
εγκατασταθεί το X6 και λειτουργήσει η σύνδεση Internet, μπορείτε
να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή από τη μονάδα και να μεταφέρετε
το X6 σε πιο κεντρική θέση.

1111 Θέστε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία.
2222 Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD μέσα στη μονάδα δίσκου CD

του υπολογιστή σας. Το CD θα εκκινήσει αυτόματα και θα
εμφανιστεί η οθόνη Language Selection (Επιλογή Γλώσσας).
(Αν το CD δεν εκκινεί αυτόματα, στην επιφάνεια εργασίας των
Windows, κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), κλικ στο
Run (Εκτέλεση), και έπειτα πληκτρολογήστε D:\setup.exe,
όπου το D είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου CD.)

3333 Επιλέξτε τη γλώσσα. Ανοίγει η οθόνη Main Menu (Κύριο
Μενού).
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4444 Κάντε κλικ στο Installation Wizard (Οδηγός Εγκατάστασης)
για να εκκινήσει η εγκατάσταση του λογισμικού, έπειτα κάντε
κλικ στο Next (Επόμενο) όταν εμφανιστεί η προτροπή.

5555 Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο Finish
(Τέλος), έπειτα κάντε κλικ στο Exit (Έξοδος).

6666 Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές, και  στη συνέχεια
αφαιρέστε το CD από τη μονάδα δίσκου CD.

7777 Τερματίστε τη λειτουργία και κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας
του υπολογιστή.

Συγχαρητήρια! Εγκαταστήσατε το λογισμικό. Τώρα συνεχίστε με
την επόμενη ενότητα, Βήμα 2: Εγκατάσταση του Υλικού.

Βήμα 2: Εγκατάσταση του Υλικού
Μόνο για χρήστες Windows: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη
εγκαταστήσει το λογισμικό ΠΡΙΝ ξεκινήσετε την ενότητα αυτή.
Η εγκατάσταση του λογισμικού δεν είναι απαραίτητη για
υπολογιστές Macintosh και Linux.

1111 Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και σβήστε τον.
! Για χρήστες Windows, αυτός είναι ο υπολογιστής στον

οποίο μόλις εγκαταστήσατε το λογισμικό.

! Για χρήστες Macintosh ή Linux, αυτός ο υπολογιστής
μπορεί να είναι οποιοσδήποτε υπολογιστής που σκοπεύετε
να χρησιμοποιήσετε με το X6. Συνήθως, χρησιμοποιείτε τον
υπολογιστή που είναι πλησιέστερα στην πρίζα τοίχου ADSL
σας.

2222 Περιστρέψτε την κεραία στο πίσω μέρος του μόντεμ σε
κατακόρυφη θέση.
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3333 Συνδέστε το μόντεμ στη θύρα Ethernet του υπολογιστή.
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet σε οποιαδήποτε
από τις θύρες LAN του μόντεμ Χ6 (LAN 1, LAN 2, LAN 3, ή
LAN 4)  και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet του
υπολογιστή σας.

4444 Συνδέστε το μετασχηματιστή  σε ένα πολύπριζο ή σε μία πρίζα
τοίχου και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του μετασχηματιστή
στην υποδοχή τροφοδοσίας (PWR) του μόντεμ.

Σημαντικό!
Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που αποστέλλεται
με το X6. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στο υλικό σας.

5555 Αφού συνδέσετε το μετασχηματιστή, οι ενδείξεις PWR και
WLAN στον μπροστινό πίνακα του μόντεμ πρέπει να είναι
αναμμένες σταθερά, και η ένδειξη LINK να αναβοσβήνει. Αν δεν
ανάψει η ένδειξη PWR, βεβαιωθείτε ότι έχει ρεύμα η πρίζα ή το
πολύπριζο στο οποίο έχετε συνδέσει το μετασχηματιστή.

6666 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
7777 Τοποθετήστε το ένα άκρο του παρεχόμενου τηλεφωνικού

καλωδίου στη θύρα ADSL του μόντεμ και το άλλο άκρο στην
πρίζα του τοίχου ADSL. Η ένδειξη LINK που αναβόσβηνε
πρέπει να ανάψει τώρα σταθερά. Αν δεν ανάψει σταθερά,
ανατρέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 122.

Συμβουλή!
Aν το X6 σας διαθέτει διαχωριστή ADSL, μπορείτε να τον
συνδέσετε στην πρίζα τοίχου ADSL. Αυτό θα σας επιτρέψει να
χρησιμοποιείτε την πρίζα τοίχου τόσο για τη σύνδεση ADSL
όσο και για την υπηρεσία τηλεφωνίας. Ο διαχωριστής έχει δύο
υποδοχές, η μία με την ένδειξη για τη σύνδεση ADSL του
μόντεμ και η άλλη για το τηλέφωνό σας.
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8888 ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ να εγκαταστήσετε  ένα φίλτρο
για ΚΑΘΕ τηλέφωνο και φαξ το οποίο έχει κοινή γραμμή με
την τηλεφωνική γραμμή ADSL. Τα τηλεφωνικά φίλτρα
μπλοκάρουν τις συχνότητες ADSL έτσι ώστε κάποιος που
τηλεφωνεί να μην ακούει το θόρυβο του μόντεμ στη γραμμή.
Επίσης τα φίλτρα παρεμποδίζουν την παρεμβολή των
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στη λειτουργία του ADSL.
Μπορεί να έχετε λάβει τηλεφωνικά φίλτρα ADSL με το Χ6 σας.
Αν όχι, ή αν χρειάζεστε περισσότερα φίλτρα, είναι διαθέσιμα στα
περισσότερα καταστήματα λιανικής πώλησης που διαθέτουν
ηλεκτρονικά είδη.

Για κάθε φίλτρο, συνδέστε  το καλώδιο του τηλεφώνου ή του φαξ
στο άκρο PHONE (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) του φίλτρου και συνδέστε
το άκρο LINE (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ) του φίλτρου
στην πρίζα του τοίχου. (Μην συνδέετε φίλτρο ανάμεσα στην
πρίζα του τοίχου και το μόντεμ.)

Συγχαρητήρια! Εγκαταστήσατε το υλικό. Τώρα συνεχίστε με
την επόμενη ενότητα, Βήμα 3: Δημιουργία Επικοινωνίας.

Βήμα 3: Δημιουργία Επικοινωνίας
Σημαντικό!
Οι χρήστες Macintosh και Linux πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι
ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή είναι σωστές ΠΡΙΝ ξεκινήσουν
την παρούσα ενότητα. Για οδηγίες, δείτε Ρυθμίσεις TCP/IP για
Macintosh στη σελίδα 114 ή Ρυθμίσεις TCP/IP για Linux στη
σελίδα 116.

Πρέπει να ρυθμίσετε το X6 έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet. Για το σκοπό αυτό, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε το Zoom Configuration Manager
(Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom).

1111 Συνδεθείτε στo Zoom Configuration Manager (Διαχείριση
Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom) από τον υπολογιστή στον οποίο
εγκαταστήσατε το λογισμικό X6:
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aaaa Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και, στη
γραμμή διευθύνσεών του, πληκτρολογήστε http://10.0.0.2
και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό
σας.

Συμβουλή!
Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, το εικονίδιο
Zoom θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί αυτόματα στην
επιφάνεια εργασίας σας  Αντί να πληκτρολογήσετε την
παραπάνω διεύθυνση στο πρόγραμμα πλοήγησης στο Web,
μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο Zoom.

bbbb Στο πλαίσιο διαλόγου Enter Network Password (Εισαγωγή
Κωδικού Πρόσβασης Δικτύου), πληκτρολογήστε το
παρακάτω όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης με μικρά
γράμματα, και στη συνέχεια επιλέξτε OK. (Το User Name
(Όνομα Χρήστη) και το Password (Κωδικός Πρόσβασης)
που εισαγάγετε εδώ δεν είναι το ίδιο με το Όνομα Χρήστη
και τον Κωδικό Πρόσβασης που ενδέχεται να σας έχει δώσει
η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ιnternet.)
Όνομα Χρήστη: admin
Κωδικός Πρόσβασης: zoomadsl
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Αν δεν εμφανιστεί η προτροπή User Name (Όνομα
χρήστη) και Password (Κωδικός Πρόσβασης), κάντε τα
εξής με την παρακάτω σειρά: Ελέγξτε ξανά όλες τις
συνδέσεις, επανεκκινήστε το μόντεμ και τον υπολογιστή, και
κάντε επαναφορά του μόντεμ τοποθετώντας ένα συνδετήρα
στη μικροσκοπική οπή Reset (Επαναφορά) που βρίσκεται
στο κέντρο του πίσω πίνακα του μόντεμ και πιέζοντάς την
τρεις φορές.

Συμβουλή:
Αν θέλετε να επιλέξετε το δικό σας κωδικό πρόσβασης μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τις Σύνθετες Δυνατότητες του X6. Δείτε Αλλαγή του κωδικού
πρόσβασης στη σελίδα 103.

2222 Αφού συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Basic Setup
(Βασική Ρύθμιση) για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μόντεμ
έτσι ώστε να μπορεί να συνδέεται με την εταιρεία παροχής
υπηρεσιών Internet.
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Κάντε τα εξής:

aaaa Καταχωρήστε το Protocol (Πρωτόκολλο), την
Encapsulation (Ενθυλάκωση), τις ρυθμίσεις VPI και VCI
στα κατάλληλα πλαίσια. Αυτές οι τιμές παρέχονται από την
εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας. Αν δεν γνωρίζετε αυτές τις
ρυθμίσεις, ανατρέξτε στους πίνακες που αρχίζουν στη
σελίδας 107.

bbbb Η ΝAT (Network Address Translation – Μετάφραση
Διεύθυνσης Δικτύου) είναι Enabled (Ενεργοποιημένη) από
προεπιλογή. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την πρόσβαση
στο Internet σε πολλαπλούς χρήστες που χρησιμοποιούν
κοινή διεύθυνση IP. Συνήθως η σωστή ρύθμιση είναι το
Enabled (Ενεργοποιημένη). Επιλέξτε Disable
(Απενεργοποίηση) για την σπανιότερη περίπτωση που
επιθυμείτε να εκχωρήσετε διαφορετική διεύθυνση IP σε κάθε
χρήστη του δικτύου.
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cccc Ανάλογα με τη ρύθμιση Protocol (Πρωτόκολλο) που
επιλέξατε, το κάτω μισό της σελίδας θα αλλάξει έτσι ώστε να
μπορείτε να εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες.

" Αν επιλέξατε PPPoA ή PPPoE, εισαγάγετε το ADSL
Username (Όνομα χρήστη ADSL) και το ADSL
Password (Κωδικός πρόσβασης ADSL) στα
κατάλληλα πλαίσια. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας
Internet πρέπει να σας έχει δώσει αυτές τις
πληροφορίες. (Συνήθως το Username (Όνομα χρήστη)
είναι η διεύθυνση email σας ή οι χαρακτήρες πριν την
ένδειξη @ της διεύθυνσης email σας. ΔΕΝ είναι το ίδιο
Username (Όνομα χρήστη) και Password (Κωδικός
πρόσβασης) που χρησιμοποιήσατε νωρίτερα για να
ανοίξετε το Zoom Configuration Manager
(Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom).)

" Αν επιλέξατε 1483 Bridged (με γέφυρα) ή 1483
Routed (με δρομολόγηση), έχετε την επιλογή χρήσης
είτε δυναμικής είτε στατικής διευθυνσιοδότησης IP.
Ανάλογα με την κατάστασή σας, επιλέξτε το κατάλληλο
πλήκτρο επιλογής:

− [ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ] Βεβαιωθείτε
ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Obtain an IP
address Automatically (Αυτόματη λήψη
διεύθυνσης IP) αν χρησιμοποιείτε το Πρωτόκολλο
δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικού
υπολογιστή (Dynamic Host Configuration
Protocol ή DHCP) που είναι επίσης γνωστό ως
δυναμική διευθυνσιοδότηση ΙΡ. Αυτή η επιλογή
είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή καθώς οι
περισσότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet
χρησιμοποιούν δυναμική διευθυνσιοδότηση IP.
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− Επιλέξτε Use the following IP Address (Χρήση
της παρακάτω διεύθυνσης ΙΡ) μόνο αν
χρησιμοποιείτε στατική διεύθυνση IP. (Αν
χρησιμοποιείτε στατική εκχώρηση διευθύνσεων IP,
θα πρέπει να το γνωρίζετε. Συνήθως η στατική
διεύθυνση IP έχει επιπλέον χρέωση και, για την
απόκτησή της, απαιτούνται ειδικές διευθετήσεις με
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet.)

Στη συνέχεια εισαγάγετε την IP Address
(Διεύθυνση ΙΡ), τη Subnet Mask (Μάσκα
Υποδικτύου), τη Default Gateway
(Προεπιλεγμένη Πύλη), και το DNS που σκοπεύετε
να χρησιμοποιήσετε. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Save
Changes (Αποθήκευση Αλλαγών), κατόπιν κάντε
κλικ στο πλήκτρο Write Settings to Flash
(Εγγραφή Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

3333 Ελέγξτε αν λειτουργεί η σύνδεση Internet. Ανοίξτε το
πρόγραμμα περιήγησης στο Web (για παράδειγμα, το Internet
Explorer ή το Netscape Navigator) και προσπαθήστε να
συνδεθείτε σε μια γνωστή διεύθυνση Web. Αν συνδεθήκατε με
επιτυχία, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε το υπόλοιπο δίκτυό σας.

 (Αν δεν συνδεθήκατε, δείτε Παράρτημα Δ στη σελίδα 122)

Συμβουλή!
Αν ρυθμίσατε τις παραμέτρους του X6 χρησιμοποιώντας ένα φορητό
υπολογιστή, μπορείτε να τον αφήσετε συνδεδεμένο ή να τον
αποσυνδέσετε από τη θύρα LAN της μονάδας. Όσο το Χ6
παραμένει συνδεδεμένο με πρίζα τοίχου ADSL και με πηγή
τροφοδοσίας, το Χ6 μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη συσκευή.
Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να κάνετε το φορητό υπολογιστή
μέρος του ασύρματου δικτύου σας.

Συγχαρητήρια! Δημιουργήσατε επικοινωνία και ο υπολογιστής σας
είναι τώρα συνδεδεμένος με το Internet. Τώρα συνεχίστε με την
ενότητα Βήμα 4: Εγκατάσταση Καλωδιακού ή Ασύρματου Δικτύου.
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Βήμα 4: Εγκατάσταση Καλωδιακού
ή Ασύρματου Δικτύου
Εφόσον ένας υπολογιστής που είναι σε απευθείας σύνδεση με το
μόντεμ X6 μπορεί να εκτελεί περιήγηση στο Web, είστε βέβαιοι ότι η
σύνδεση με το Web λειτουργεί. Τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε το
υπόλοιπο δίκτυό σας.

Εξαρτάται από σας το αν επιθυμείτε να έχετε κάποιους υπολογιστές
απευθείας συνδεδεμένους με το X6 και τους υπόλοιπους ασύρματα
συνδεδεμένους. Το X6 υποστηρίζει τόσο καλωδιακές όσο και
ασύρματες συνδέσεις. Μπορείτε να έχετε έως και 253 συνδέσεις, οι
τέσσερις από τις οποίες μπορούν να συνδεθούν απευθείας καλωδιακά
μέσω των τεσσάρων θυρών LAN του X6. Μπορείτε επίσης να
συνδέσετε μία συσκευή δικτύου (όπως έναν κόμβο, ένα διακόπτη ή
ένα δρομολογητή) σε μία θύρα LAN.

Για να εγκαταστήσετε το δίκτυό σας, μπορείτε να εκτελέσετε
οποιοδήποτε ή όλα από τα παρακάτω, με όποια σειρά επιλέξετε:

•  Αν θέλετε να συνδέσετε πρόσθετους υπολογιστές απευθείας στο
Χ6, δείτε Για Σύνδεση Πρόσθετων Καλωδιακών Υπολογιστών
στη σελίδα 20.

•  Αν θέλετε να συνδέσετε έναν κόμβο, ένα διακόπτη ή ένα
δρομολογητή (router) απευθείας στο Χ6, δείτε Για σύνδεση μίας
συσκευής δικτύου στη σελίδα 21.

•  Αν θέλετε να συνδέσετε πρόσθετους υπολογιστές
χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο δίκτυο, δείτε Εγκατάσταση του
Ασύρματου Δικτύου σας στη σελίδα 24.
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Για Σύνδεση Πρόσθετων
Καλωδιακών Υπολογιστών
Μπορείτε να συνδέσετε έως και τέσσερις υπολογιστές που να
διαθέτουν θύρες Ethernet απευθείας στο X6.

1111 Τερματίστε τη λειτουργία και κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας
του υπολογιστή που θέλετε να συνδέσετε στο X6. (Αυτό είναι
σημαντικό καθώς ο υπολογιστής πρέπει να εντοπίσει τη σωστή
διεύθυνση IP για το μόντεμ. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο
υπολογιστής τίθεται ξανά σε λειτουργία στο βήμα 3 παρακάτω.)

2222 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet σε μία από τις
θύρες LAN του μόντεμ και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα
Ethernet του υπολογιστή.

3333 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
4444 Ελέγξτε αν λειτουργεί η σύνδεση Internet. Ανοίξτε το

πρόγραμμα περιήγησης στο Web (για παράδειγμα, το Internet
Explorer ή το Netscape Navigator) και προσπαθήστε να
συνδεθείτε σε μια γνωστή διεύθυνση Web.

5555 Επαναλάβετε τα βήματα 1–4 για κάθε υπολογιστή που θέλετε να
προσθέσετε.
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Για σύνδεση μίας συσκευής δικτύου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις θύρες LAN στο X6 για να
συνδέσετε μία συσκευή δικτύου (για παράδειγμα, κόμβο (hub),
διακόπτη ή δρομολογητή).

1111 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet σε μία από τις
θύρες LAN του μόντεμ και το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet της
συσκευής δικτύου. (Για έναν κόμβο ή ένα διακόπτη, η θύρα αυτή
ονομάζεται συνήθως θύρα Uplink ή Expansion (Επέκταση).
Για ένα δρομολογητή, η θύρα αυτή ονομάζεται συνήθως θύρα
WAN.)

2222 Εγκαταστήστε το δίκτυό σας. Για οδηγίες ως προς τον τρόπο
εγκατάστασης, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που παρέχεται με τη
συγκεκριμένη συσκευή δικτύου.

3333 Μόλις εγκατασταθεί το δίκτυό σας, επανεκκινήστε όλους τους
υπολογιστές που αποτελούν τμήμα του δικτύου.

4444 Ελέγξτε αν λειτουργεί η σύνδεση Internet. Ανοίξτε το
πρόγραμμα περιήγησης στο Web (για παράδειγμα, το Internet
Explorer ή το Netscape Navigator) σε όλους τους υπολογιστές
και προσπαθήστε να συνδεθείτε σε μια γνωστή διεύθυνση Web.

Συγχαρητήρια! Εγκαταστήσατε τις καλωδιακές συσκευές σας. Αν
έχετε ασύρματες συσκευές που θέλετε να προσθέσετε στο δίκτυό σας,
μεταβείτε στο Εγκατάσταση του Ασύρματου Δικτύου σας στη σελίδα
24
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Γενικής χρήσης συσκευή
τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας
Το X6 υποστηρίζει Universal Plug and Play (UPnP™) (συσκευές
τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας γενικής χρήσης). Αυτό σημαίνει
ότι άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας ή
στο δίκτυό σας (για παράδειγμα, μια εφαρμογή παιχνιδιού, ένας
δρομολογητής, ή ένα ανεξάρτητο τείχος προστασίας) που
χρησιμοποιούν τη δυνατότητα UPnP πρέπει να εντοπίσουν αυτόματα
το X6 και να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις παραμέτρων για να
λειτουργούν με αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς ρυθμίσεις.

Αν Χρειαστείτε Βοήθεια
Το Zoom έχει πολλές διαθέσιμες υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
για τους πελάτες του. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις
υπηρεσίες με πολλούς τρόπους:

•  Χρήστες Windows: Εισαγάγετε το CD, επιλέξτε τη γλώσσα σας,
και στη συνέχεια κάντε κλικ στη σύνδεση Customer Support
(Υποστήριξη Πελατών) για να δείτε με λεπτομέρειες τις
πληροφορίες υποστήριξης,.

•  Χρήστες Macintosh και Linux: Εισαγάγετε το CD και
πλοηγηθείτε στο φάκελο Mac_Linux για να δείτε την
τεκμηρίωση και τις πληροφορίες υποστήριξης.

•  Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό μας τόπο  στη διεύθυνση
www.zoom.com και επιλέξτε Technical Support (Τεχνική
Υποστήριξη). Από εδώ, μπορείτε να στείλετε email στους
ειδικούς μας της τεχνικής υποστήριξης ή να κάνετε ευφυή
αναζήτηση μέσω της βάσης δεδομένων μας SmartFacts™.

Συμβουλή:
Κατά διαστήματα, το Zoom μπορεί να εκδίδει βελτιωμένο
υλικολογισμικό. Αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση
www.zoom.com , μαζί με οδηγίες αναβάθμισης. Συνιστούμε να
ελέγχετε περιοδικά το Διαδικτυακό μας τόπο για τυχόν
αναβαθμίσεις.
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•  Τηλεφωνήστε στο γραφείο τεχνικής υποστήριξης στις Ηνωμένες
Πολιτείες στο (561) 241-7170 ή στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 44
(0)1276 704440.

•  Ορισμένοι πωλητές λιανικής των προϊόντων Zoom παρέχουν
υποστήριξη ή μπορούν να συστήσουν ένα κέντρο υποστήριξης.



Εγχειρίδιο Χρήστη Χ6 ADSL24

2
Εγκατάσταση του Ασύρματου

Δικτύου σας
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς θα εγκαταστήσετε ένα
ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας ασύρματους προσαρμογείς
ή/και υπολογιστές με ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης
διασύνδεσης. Στο κεφάλαιο 3 παρέχονται οι πληροφορίες για την
εφαρμογή της ασφάλειας του δικτύου.

Προσέξτε ότι για κάθε υπολογιστή που προσθέτετε στο ασύρματο
δίκτυό σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα κατάλληλα βήματα για την
εγκατάστασή του. Για αυτό το σκοπό, επιλέξτε μία από τις παρακάτω
τρεις δυνατότητες για αυτόν τον υπολογιστή:

1. Ορισμένοι πρόσφατοι φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές
Windows XP έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης
διασύνδεσης και δεν απαιτούν την εγκατάσταση ασύρματου
στοιχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εγκαταστήσετε την
ασύρματη σύνδεση αυτού του υπολογιστή χρησιμοποιώντας τα
Windows XP. Δείτε Σύνδεση υπολογιστή Windows XP με
ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης.

Συμβουλή!
Για να δείτε αν ο φορητός υπολογιστής σας διαθέτει
ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης,: Από την
επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο Start
(Έναρξη), κλικ στο Connect to (Σύνδεση με), και στη συνέχεια
εντοπίστε την επιλογή Wireless Network Connection
(Ασύρματη Σύνδεση Δικτύου). Αν δεν εμφανίζεται το Connect
to (Σύνδεση με), ή αν δεν υπάρχει η επιλογή Wireless Network
Connection (Ασύρματη Σύνδεση Δικτύου), τότε ο φορητός
υπολογιστής δεν διαθέτει δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης.
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2. Ορισμένοι επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές ενδέχεται να έχουν
ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης, αλλά να μην
χρησιμοποιούν Windows XP. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε
την ασύρματη σύνδεση του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας την
ενότητα Σύνδεση υπολογιστή με ασύρματη δυνατότητα στο Χ6
στη σελίδα 26.

3. Ορισμένοι επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές ενδέχεται να
χρειάζονται έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου
εγκατεστημένο. Αυτός ο προσαρμογέας μπορεί να είναι
προσαρμογέας USB, προσαρμογέας κάρτας PC, ή
προσαρμογέας PCI. Όταν κάνετε την εγκατάσταση του
προσαρμογέα, βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία
υποδομής ή σημείου πρόσβασης (ΟΧΙ σε ad-hoc (ειδική) ή
peer-to-peer (ομότιμη) λειτουργία). Αν χρειάζεστε βοήθεια για
την εγκατάσταση του ασύρματου προσαρμογέα ή για τη ρύθμιση
της λειτουργίας του, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που παρέχεται
με αυτόν. Μετά την εγκατάσταση του προσαρμογέα, δείτε την
ενότητα Σύνδεση υπολογιστή με ασύρματη δυνατότητα στο
Χ6 στη σελίδα 26.
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Σύνδεση υπολογιστή με ασύρματη
δυνατότητα στο Χ6

1111 Μεταβείτε στον υπολογιστή με ασύρματη δυνατότητα που θέλετε
να προσθέσετε στο δίκτυο. Ο υπολογιστής πρέπει να έχει
λογισμικό που θα του επιτρέψει να εκτελέσει μία αναζήτηση
τοποθεσίας για να σαρώσει τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα στην
περιοχή σας. Όταν εμφανίζεται στη λίστα το SSID (Service Set
Identifier-Αναγνωριστικό Συνόλου υπηρεσιών) του ασύρματου
δικτύου X6 σας —το SSID είναι το zoom—επιλέξτε το ως το
δίκτυο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με το
Internet.

Συμβουλή!
Για τους περισσότερους ασύρματους προσαρμογείς, θα
χρησιμοποιήσετε το λογισμικό διαχείρισης ασύρματης ρύθμισης
των παραμέτρων του και κάντε κλικ στο πλήκτρο Scan
(Σάρωση) ή επιλέξτε Site Scan (Σάρωση Τοποθεσίας), Scan
Networks (Σάρωση Δικτύων), ή άλλη ετικέτα με παρόμοια
ονομασία για να κάνετε αναζήτηση τοποθεσίας. Αν χρειάζεστε
βοήθεια, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που σας έχει παρασχεθεί
μαζί με τον ασύρματο προσαρμογέα σας.
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Πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω ζητήματα για τη σάρωση
τοποθεσίας:

! Αν εγκαταστήσατε έναν ασύρματο προσαρμογέα σε έναν
υπολογιστή Windows XP, το λειτουργικό σύστημα
Windows XP ενδέχεται να προσπαθήσει να ρυθμίσει
αυτόματα τις παραμέτρους του προσαρμογέα (αντί να σας
επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που παρέχεται
με τον ασύρματο προσαρμογέα). Θα καταλάβετε ότι
συμβαίνει αυτό, καθώς θα σας εμφανιστεί η προτροπή
σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός ή περισσοτέρων
ασύρματων δικτύων. Επίσης θα μπορείτε να επιλέξετε μία
σύνδεση για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Wireless
Network Connection Properties (Ιδιότητες Ασύρματης
Σύνδεσης Δικτύου). Αν συμβεί αυτό, κάντε κλικ στη σύνδεση
και απαλείψτε την ένδειξη από το πλαίσιο ελέγχου Use
Windows to configure my wireless network settings
(Χρήση των Windows για τη ρύθμιση των παραμέτρων των
ρυθμίσεων του ασύρματου δικτύου μου) και στη συνέχεια
επιλέξτε OK. Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε το
λογισμικό που παρέχεται με τον ασύρματο προσαρμογέα
σας χωρίς διακοπή από τα Windows XP.

! Στη λίστα ενδέχεται να εμφανίζονται περισσότερα από ένα
ασύρματα δίκτυα. Αυτά είναι άλλα ασύρματα δίκτυα τα
όποια είναι στην ίδια εμβέλεια με το δίκτυό σας. Για
παράδειγμα οι γείτονές σας μπορεί να είναι εντός της
εμβέλειας του δικτύου σας. Κάθε ασύρματο δίκτυο έχει ένα
κανάλι συσχετιζόμενο με αυτό. Συνιστούμε να υπάρχει
διαφορά τουλάχιστον πέντε καναλιών μεταξύ του δικτύου σας
και των δικτύων των γειτόνων σας. Αν η διαφορά είναι
μικρότερη από πέντε κανάλια, ενδέχεται να προκληθεί
παρεμβολή στη σύνδεσή σας. Από προεπιλογή, το X6
χρησιμοποιεί το κανάλι 10. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτό το
κανάλι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Wireless
Setup (Ασύρματη Ρύθμιση) του Zoom Configuration
Manager (Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom).

! Αν θέλετε να ασφαλίσετε το ασύρματο δίκτυό σας έτσι ώστε
να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε άλλους, πρέπει να
καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας. Για να μάθετε πως, δείτε
Ρύθμιση Ασύρματης Ασφάλειας στη σελίδα 31. (Από
προεπιλογή, δεν έχει εφαρμοστεί ασφάλεια στις ασύρματες
συνδέσεις που παρέχονται από το Χ6.)
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2222 Δοκιμάστε τις ασύρματες συνδέσεις σας. Από κάθε επιτραπέζιο ή
φορητό υπολογιστή που έχετε εγκαταστήσει, ανοίξτε το
πρόγραμμα περιήγησης στο Web (για παράδειγμα, το Internet
Explorer ή το Netscape Navigator) και προσπαθήστε να
συνδεθείτε σε μια γνωστή διεύθυνση Web.

Αν συνδεθήκατε με επιτυχία, είστε έτοιμοι για περιήγηση στο Web!

Σημαντικό!
Αν θέλετε να προσθέσετε ασφάλεια στο δίκτυό σας, δείτε Ρύθμιση
Ασύρματης Ασφάλειας στη σελίδα 31.

Σύνδεση υπολογιστή Windows XP με
ενσωματωμένες δυνατότητες
ασύρματης διασύνδεσης
Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για τους φορητούς υπολογιστές
Windows XP και για τους υπολογιστές που έχουν ενσωματωμένες
δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης.

1111 Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο
πλήκτρο Start (Έναρξη), και στη συνέχεια στο Control Panel
(Πίνακας Ελέγχου).

2222 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network Connections
(Συνδέσεις Δικτύου).

3333 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Wireless Network Connection
(Σύνδεση Ασύρματου Δικτύου), και στη συνέχεια επιλέξτε
Properties (Ιδιότητες).

4444 Στο πλαίσιο διαλόγου Wireless Network Connection
Properties (Ιδιότητες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου), επιλέξτε
την ετικέτα Wireless Networks (Ασύρματα Δίκτυα). Τα
Windows XP θα εκτελέσουν αυτόματη σάρωση για τα διαθέσιμα
ασύρματα δίκτυα της περιοχής σας. Κάθε συμβατό δίκτυο εντός
εμβέλειας θα εμφανιστεί στη λίστα Available networks
(Διαθέσιμα δίκτυα). Θα πρέπει να βρεθεί το ασύρματο δίκτυο
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του X6—που ονομάζεται zoom. (Η σάρωση γίνεται αυτόματα
καθώς από προεπιλογή είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Use
Windows to configure my wireless network settings
(Χρήση των Windows για τη ρύθμιση των παραμέτρων των
ρυθμίσεων του ασύρματου δικτύου μου)).

5555 Επιλέξτε zoom από τη λίστα Available networks (Διαθέσιμα
δίκτυα), στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο Configure
(Ρύθμιση παραμέτρων) για να το προσθέσετε στη λίστα
Preferred networks (Προτιμώμενα δίκτυα). Ο φορητός
υπολογιστής θα προσπαθήσει να συνδεθεί στο Internet
χρησιμοποιώντας τα ασύρματα δίκτυα που εμφανίζονται σε αυτή
τη λίστα, με τη σειρά που εμφανίζονται. (Αν υπάρχουν ήδη
δίκτυα σε αυτή τη λίστα, συνιστούμε να τα αφαιρέσετε ή να
χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Move up (Μετακίνηση επάνω) για
να μετακινήσετε το zoom στην κορυφή της λίστας.)

6666 Επιλέξτε OK.

7777 Δοκιμάστε την ασύρματη σύνδεσή σας. Από υπολογιστή ή από
φορητό υπολογιστή που έχετε εγκαταστήσει, ανοίξτε το
πρόγραμμα περιήγησης στο Web (για παράδειγμα, το Internet
Explorer ή το Netscape Navigator) και προσπαθήστε να
συνδεθείτε σε μια γνωστή διεύθυνση Web.

Αν συνδεθήκατε με επιτυχία, έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι των
ασύρματων δυνατοτήτων του φορητού υπολογιστή σας και είστε
έτοιμοι για περιήγηση στο Web!

Σημαντικό!
Αν θέλετε να προσθέσετε ασφάλεια στο δίκτυό σας, δείτε Ρύθμιση
Ασύρματης Ασφάλειας στη σελίδα 31.
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Έλεγχος των ρυθμίσεών σας
Αν κάποια στιγμή χρειαστεί να ελέγξετε τις ασύρματες ρυθμίσεις σας,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Wireless Setup (Ασύρματη
Ρύθμιση). Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στο Zoom Configuration
Manager (Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom), αν κάνετε
κλικ στο εικονίδιο Wireless (Ασύρματο).

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τις ρυθμίσεις:

Αυτή η
ρύθμιση…

Σας επιτρέπει να καθορίσετε…

Wireless Status
(Ασύρματη
Κατάσταση)

Το Enable δείχνει ότι το ασύρματο δίκτυό σας είναι
ενεργοποιημένο. Το Disable δηλώνει ότι το
ασύρματο δίκτυό σας είναι απενεργοποιημένο.

SSID Το Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (Service
Set Identifier) για το ασύρματο δίκτυό σας. Από
προεπιλογή, το SSID για το X6 είναι το zoom.
Μπορείτε να αλλάξετε το SSID με οποιοδήποτε
όνομα επιθυμείτε.

Default Channel
(Κανάλι
Προεπιλογής)

Το κανάλι που χρησιμοποιεί από προεπιλογή η
ασύρματη σύνδεσή σας για την ασύρματη σύνδεσή
σας. Το X6 παρέχεται ρυθμισμένο για το κανάλι 10.

Profile (Προφίλ) Το πρότυπο που χρησιμοποιούν οι ασύρματοι
προσαρμογείς σας. Αυτή η αναπτυσσόμενη λίστα
περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις 802.11b Only, 802.11g
Only, ή Mixed Mode.

Η προεπιλογή είναι Mixed Mode, η κατάσταση που
σας επιτρέπει να συνδυάσετε τους ασύρματους
προσαρμογείς b και g.

Encryption
(Κρυπτογράφησ
η)

Ο τύπος της κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται
για το ασύρματο σήμα του Internet. Αυτή η
αναπτυσσόμενη λίστα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις
None, WEP-64 bit, WEP 128 bit, και WPA.

Η προεπιλογή είναι None, που σημαίνει ότι δεν
είναι ενεργοποιημένη καμία ασφάλεια.

Χώρα Αν η χώρα σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο,
επιλέξτε Other (Άλλη).
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3
Ρύθμιση Ασύρματης Ασφάλειας

Κατά την πρώτη εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου σας Χ6, η
ασφάλεια απενεργοποιείται από προεπιλογή. Αυτό σημαίνει ότι το
ασύρματο σήμα σας δεν είναι κρυπτογραφημένο και ότι οποιοσδήποτε με
συμβατή ασύρματη τεχνολογία μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο
υπολογιστών σας και στο Internet χρησιμοποιώντας την ασύρματη
σύνδεσή σας. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης
της ασύρματης ασφάλειας έτσι ώστε να προστατεύεται το δίκτυό σας και
η σύνδεσή σας στο Internet.

Συνοπτική παρουσίαση
Για να εγκαταστήσετε μια ασύρματη ασφάλεια, θα δημιουργήσετε και
θα καταχωρήσετε μία μοναδική κωδική φράση ή ένα αλφαριθμητικό
κλειδί. Μόλις καταχωρηθεί, η δημιουργία σύνδεσης με το δίκτυο θα
επιτρέπεται μόνο στις συσκευές με το κατάλληλο κλειδί ή κωδική
φράση.

Υπάρχουν δύο τρόποι ρύθμισης παραμέτρων και εφαρμογής κωδικής
φράσης ή κλειδιού. Αναφέρονται ως WPA (WiFi Protected Access,
που ονομάζεται και κοινόχρηστο κλειδί WPA) και ως WEP (Wired
Equivalent Privacy), 64 και 128 bit). Η ρύθμιση WPA είναι
προτιμότερη, αλλά μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο αν όλες οι
ασύρματες συσκευές σας υποστηρίζουν το WPA.
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Μπορείτε να ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν όλες οι υπόλοιπες
συσκευές-πελάτες που σκοπεύετε να τοποθετήσετε στο δίκτυο
υποστηρίζουν το WPA ή το Κοινόχρηστο Κλειδί WPA. Αυτό
μπορεί να γίνει εξετάζοντας το εγχειρίδιο της κάθε συσκευής, ή
εξετάζοντας το λογισμικό ρύθμισης παραμέτρων για την
εγκατεστημένη συσκευή. Εξετάστε τη Security (Ασφάλεια) ή την
Encryption (Κρυπτογράφηση) ή τη Setup (Διαμόρφωση) ή τις
Advanced Features (Σύνθετες δυνατότητες). Αν όλες οι συσκευές-
πελάτες υποστηρίζουν το WPA, συνεχίστε με την ενότητα
Εγκατάσταση Ασφάλειας με χρήση του WPA ή του
Κοινόχρηστου Κλειδιού WPA Αν δεν το υποστηρίζουν, μεταβείτε
στην ενότητα Ρύθμιση Ασφάλειας με χρήση του WEP.
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Εγκατάσταση Ασφάλειας με χρήση
του WPA ή του Κοινόχρηστου
Κλειδιού WPA
Το WPA χρησιμοποιεί μία κωδική φράση την οποία επιλέγετε και
καταχωρείτε στο X6 και στις άλλες ασύρματες συσκευές στο δίκτυο
(συσκευές-πελάτες) για να εγκαταστήσετε την ασφάλεια. Για να
χρησιμοποιήσετε το WPA, όλες οι υπόλοιπες ασύρματες συσκευές
στο δίκτυό σας πρέπει να υποστηρίζουν το WPA.

1111 Ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν όλες οι υπόλοιπες συσκευές-
πελάτες που σκοπεύετε να βάλετε στο δίκτυο υποστηρίζουν το
WPA ή το Κοινόχρηστο Κλειδί WPA. Αν δεν το υποστηρίζουν,
μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση Ασφάλειας με χρήση του WEP.

2222 Κάντε κλικ στο πλήκτρο Wireless (Ασύρματο) στο Zoom
Configuration Manager (Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων
Zoom). Έτσι θα ανοίξει η σελίδα Wireless Setup (Ασύρματη
Ρύθμιση). Μεταβείτε στην Encryption (Κρυπτογράφηση) (η
οποία πρέπει να λέει None (Καμία)) και επιλέξτε WPA από το
αναπτυσσόμενο μενού. Θα ανοίξει ένα νέο πλαίσιο συμπλήρωσης
με την ένδειξη WPA Passphrase (Κωδική φράση WPA)
ακριβώς κάτω από το πλαίσιο Encryption (Κρυπτογράφηση).
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3333 Επιλέξτε και εισαγάγετε μία Passphrase (Κωδική φράση).
Μπορείτε να εισαγάγετε μία λέξη ή φράση, ή για μεγαλύτερη
ασφάλεια ένα συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων. Η Κωδική
φράση έχει συμφωνία πεζών-κεφαλαίων και μπορεί να έχει έως 8
χαρακτήρες.

4444 Η ρύθμιση κάθε συσκευής-πελάτη του ασύρματου δικτύου πρέπει
να γίνει ξεχωριστά με την εισαγωγή της Passphrase (Κωδικής
φράσης) σε όλες τις ασύρματες συσκευές στο δίκτυο. Ανοίξτε το
λογισμικό που σας έχει παρασχεθεί με τη συσκευή, το οποίο
πρέπει να «τρέχει» στον υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί η
συσκευή. Βρείτε το μενού ρύθμισης παραμέτρων για την
ασφάλεια, επιλέξτε WPA, και καταχωρήστε το Passphrase
(Κωδική φράση), ακριβώς όπως την καταχωρήσατε στη σελίδα
Wireless Setup (Ασύρματη Ρύθμιση) του X6.

Η ρύθμιση παραμέτρων ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί τώρα!
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Ρύθμιση Ασφάλειας με χρήση του
WEP
Αν όλες οι συσκευές δικτύου σας ΔΕΝ υποστηρίζουν το WPA,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WEP για τη ρύθμιση των
παραμέτρων της ασφάλειας του δικτύου. Το WEP ρυθμίζεται με δύο
τρόπους: 64-bit και 128-bit. Το WEP των 128-bit παρέχει ένα bit
μεγαλύτερη ασφάλεια απ’ ότι των 64-bit, αλλά το WEP των 128-bit
εμφανίζει την τάση να μειώνει την απόδοση του δικτύου. Συνιστούμε
η πλειοψηφία να ρυθμίζει το WEP για ασφάλεια 64-bit.

1111 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Wireless (Ασύρματο) στο Zoom
Configuration Manager (Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων
Zoom). Έτσι θα ανοίξει η σελίδα Wireless Setup (Ασύρματη
Ρύθμιση). Μεταβείτε στην Encryption (Κρυπτογράφηση) (που
πρέπει να λέει None (Καμία)) και επιλέξτε WEP-64 bit (ή
WEP-128 bit για περισσότερη ασφάλεια αλλά με μειωμένη
απόδοση δικτύου) από το αναπτυσσόμενο μενού. Ανοίγουν έξι
νέα πλαίσια ακριβώς κάτω από το πλαίσιο Encryption
(Κρυπτογράφηση).
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2222 Σημειώστε το πλαίσιο με την ένδειξη Passphrase και στη
συνέχεια επιλέξτε και πληκτρολογήστε μία Passphrase (Κωδική
φράση). Μπορείτε να εισαγάγετε μία λέξη ή φράση, ή για
μεγαλύτερη ασφάλεια ένα συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων. Η
Κωδική φράση έχει συμφωνία πεζών-κεφαλαίων και μπορεί να
έχει έως 8 χαρακτήρες.

Αν ΟΛΕΣ οι ασύρματες συσκευές (πελάτες) στο δίκτυο είναι
συσκευές Zoom, προχωρήστε στο βήμα 3. Αν ορισμένες από τις
συσκευές ή όλες δεν είναι συσκευές Zoom, μεταβείτε στο βήμα 4.

3333 Αν ΟΛΕΣ οι ασύρματες συσκευές (συσκευές-πελάτες) στο
δίκτυο είναι συσκευές Zoom, θα χρειαστεί να εισαγάγετε την
Κωδική φράση που μόλις καταχωρήσατε σε κάθε συσκευή.
Η ρύθμιση κάθε συσκευής-πελάτη του ασύρματου δικτύου πρέπει
να γίνει ξεχωριστά. Ανοίξτε το λογισμικό που σας έχει
παρασχεθεί με τη συσκευή, το οποίο πρέπει να «τρέχει» στον
υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή. Βρείτε το μενού
ρύθμισης παραμέτρων για την ασφάλεια, επιλέξτε WEP,
καταχωρήστε την Κωδική φράση, ακριβώς όπως την
καταχωρήσατε στη σελίδα Wireless Setup (Ασύρματη Ρύθμιση)
του X6.

Η ρύθμιση παραμέτρων ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί τώρα!

4444 Αν κάποια ή όλες οι υπόλοιπες ασύρματες συσκευές στο
δίκτυο (συσκευές-πελάτες) δεν είναι συσκευές Zoom, θα
εισαγάγετε ένα από τα κλειδιά που εμφανίζονται κάτω από την
Κωδική φράση σε κάθε συσκευή-πελάτη. Πρέπει να εισαγάγετε
το ίδιο κλειδί σε κάθε συσκευή. Το κλειδί που πρέπει να
χρησιμοποιήσετε είναι το κλειδί που αντιστοιχεί στον
εμφανιζόμενο αριθμό Προεπιλεγμένου Κλειδιού. Αν ο αριθμός
στο πλαίσιο του προεπιλεγμένου κλειδιού είναι το 1,
χρησιμοποιήστε το Κλειδί 1, και ούτω καθεξής. Μπορείτε να
επιλέξετε το προεπιλεγμένο κλειδί που προτιμάτε
χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο πλαίσιο μενού Default Key
(Προεπιλεγμένο Κλειδί).
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Now that you have a key, enter it for each client. Η ρύθμιση
κάθε συσκευής-πελάτη του ασύρματου δικτύου πρέπει να γίνει
ξεχωριστά. Ανοίξτε το λογισμικό που σας έχει παρασχεθεί με τη
συσκευή, το οποίο πρέπει να «τρέχει» στον υπολογιστή όπου έχει
εγκατασταθεί η συσκευή. Βρείτε το μενού ρύθμισης παραμέτρων
για την ασφάλεια, επιλέξτε WEP (64-bit ή 128-bit ανάλογα με
τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει), και καταχωρήστε το Default
Key (Προεπιλεγμένο Κλειδί), ακριβώς όπως εμφανίζεται στη
σελίδα Wireless Setup (Ασύρματη Ρύθμιση) του X6.

Η ρύθμιση παραμέτρων ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί τώρα!
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4
Το X6 και τα Παιχνίδια στο

Διαδίκτυο
Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τη ρύθμιση του Χ6 για να μπορείτε να
παίζετε online με επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, Xbox® Live,
ή Playstation® 2.

Χρειάζεται να κάνω κάτι;
Σε τρεις περιπτώσεις απαιτείται να ρυθμίσετε το μόντεμ σας για να
παίξετε παιχνίδια online:

•  Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για να παίζετε ομότιμα
παιχνίδια ή παιχνίδια αντίπαλο-προς-αντίπαλο? στο Internet,
πρέπει πάντα να ρυθμίζετε το μόντεμ εκτός αν συνδέεστε με τον
συμπαίκτη σας μεταβαίνοντας σε μία τοποθεσία του Web. Το
ομότιμο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι όπου συναγωνίζονται δύο
παίκτες κατευθείαν ο ένας με τον άλλον. Ορισμένα δημοφιλή
ομότιμα παιχνίδια είναι τα Age of Empires, Command and
Conquer, Dark Reign 2, και Unreal Tournament. Αν δεν
είστε βέβαιοι αν το παιχνίδι σας είναι ομότιμο, ελέγξτε τις
οδηγίες του παιχνιδιού.

•  Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για να παίζετε ένα
παιχνίδι με πολλαπλούς παίκτες και θέλετε να φιλοξενήσετε το
παιχνίδι. Ορισμένα δημοφιλή παιχνίδια με πολλαπλούς παίκτες
είναι τα Half Life, Diablo II, Delta Force, Hexen II, Myth,
Quake II, και Warcraft II, III.

•  Αν παίζετε ένα παιχνίδι online με το Xbox® Live ή το
PlayStation® 2.
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Και στις τρεις περιπτώσεις, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που
περιγράφονται στην επόμενη ενότητα, Ρύθμιση του X6 για τα
παιχνίδια Online.
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Ρύθμιση του X6 για τα παιχνίδια
Online
Η ρύθμιση του X6 για τα παιχνίδια online γίνεται σε δύο βασικά
βήματα: Επιλογή μίας διεύθυνσης ΙΡ για τα παιχνίδια και
Εγκατάσταση εικονικού διακομιστή ή ζώνης DMZ. Αυτή η
ενότητα παρέχει οδηγίες για να πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες
στον υπολογιστή σας, το Xbox®, ή το Playstation® 2.

Βήμα 1: Επιλογή μίας διεύθυνσης ΙΡ
για τα παιχνίδια
Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η παιχνιδομηχανή που
χρησιμοποιείτε για να παίζετε παιχνίδια έχει πάντα την ίδια διεύθυνση
ΙΡ. Από προεπιλογή, το X6 εκχωρεί δυναμικά διευθύνσεις (με το
Πρωτόκολλο δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικού υπολογιστή
- Dynamic Host Configuration Protocol ή DHCP) στις συσκευές
του τοπικού δικτύου κάθε φορά που γίνεται επανεκκίνηση. Κατά
συνέπεια, οι διευθύνσεις δεν είναι απαραίτητα πάντα οι ίδιες. Ωστόσο,
το μόντεμ μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να εκχωρεί πάντα την ίδια
διεύθυνση στον υπολογιστή ή στην παιχνιδομηχανή σας.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η παιχνιδομηχανή σας
χρησιμοποιεί πάντα την ίδια διεύθυνση, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα.

1111 Αν χρησιμοποιείτε Xbox ή PlayStation 2, συνδέστε τη συσκευή
στο μόντεμ σας με ένα καλώδιο Ethernet. Στην οθόνη της
τηλεόρασής σας, εντοπίστε τις Network Settings (Ρυθμίσεις
Δικτύου) και επιλέξτε Connect (Σύνδεση).

2222 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Advanced Setup (Ρύθμιση για
προχωρημένους) στο Zoom Configuration Manager
(Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom).
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3333 Στη σελίδα Advanced Setup (Ρύθμιση για προχωρημένους),
κάντε κλικ στο πλήκτρο LAN Configuration (Ρύθμιση
παραμέτρων τοπικού δικτύου). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο
πλήκτρο Add DHCP Fixed Host (Προσθήκη Σταθερού
Κεντρικού Διακομιστή DHCP). Εμφανίζεται η σελίδα Create
New DHCP Server Fixed Host (Δημιουργία Νέου Σταθερού
Κεντρικού Διακομιστή DHCP):

4444 Πριν καταχωρήσετε μία διεύθυνση ΙΡ, πρέπει να καταχωρήσετε
τη διεύθυνση MAC (Media Access Control – Έλεγχος
Πρόσβασης Μέσου) του υπολογιστή ή της παιχνιδομηχανής σας.
Για να βρείτε τη διεύθυνση MAC της παιχνιδομηχανής σας,
ακολουθήστε την επόμενη σειρά οδηγιών.
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Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή για να παίζετε ένα
παιχνίδι online:

! Αν γνωρίζετε το όνομα του υπολογιστή σας ή αν έχετε
συνδεδεμένο μόνο έναν υπολογιστή, μπορείτε να βρείτε τη
διεύθυνση MAC στο DHCP Clients (Πελάτες DHCP) στη
σελίδα Create New DHCP Server Fixed Host
(Δημιουργία Σταθερού Κεντρικού Διακομιστή DHCP).
Μπορείτε επίσης να βρείτε τη διεύθυνση MAC στη σελίδα
System Status (Κατάσταση Συστήματος). Κάντε κλικ στο
εικονίδιο System Status (Κατάσταση Συστήματος) και
κάντε κύλιση κάτω μέχρι να δείτε το DHCP Client Status
(Κατάσταση Πελάτη DHCP).

! Αν δεν γνωρίζετε το όνομα του υπολογιστή σας ή αν είναι
συνδεδεμένοι περισσότεροι υπολογιστές, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα για να βρείτε τη διεύθυνση MAC:

aaaa Πηγαίνετε στον υπολογιστή που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε για το παιχνίδι.

bbbb Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη) και επιλέξτε
Run (Εκτέλεση).

cccc Στο πλαίσιο διαλόγου Run (Εκτέλεση),
πληκτρολογήστε command (εντολή) και επιλέξτε OK
για να ανοίξετε το παράθυρο Command ή MS-DOS.

dddd Στο παράθυρο Command Prompt (γραμμή εντολών)
ή στο παράθυρο MS-DOS (μετά το C:\> ή το
C:\WINDOWS>), πληκτρολογήστε ipconfig, αφήστε
ένα κενό και πληκτρολογήστε /all
Θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: ipconfig /all

eeee Πατήστε Enter. Η διεύθυνση MAC προβάλλεται ως η
12-ψήφια διεύθυνση Physical Address (Πραγματικής
μνήμης) ή Internet Adapter (Προσαρμογέα Internet).
Πηγαίνετε στο Βήμα 5.
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Αν χρησιμοποιείτε το Xbox® Live για να παίζετε
παιχνίδια online:

aaaa Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC στον πίνακα εργαλείων
του Xbox στην κάτω δεξιά γωνία του μενού Network Settings
(Ρυθμίσεις Δικτύου). Θα δείτε κάτι σαν το
MAC=0050F24ADC29. Η δική σας διεύθυνση θα είναι
διαφορετική. Επίσης πρέπει να εκχωρήσετε τώρα μία διεύθυνση
ΙP. Για να γίνει αυτό, στο μενού Xbox Network Settings
(Ρυθμίσεις Δικτύου Xbox) επιλέξτε IP Addresses (Διευθύνσεις
ΙΡ).

bbbb Στην οθόνη IP Addresses (Διευθύνσεις ΙΡ), καταχωρήστε τις
παρακάτω πληροφορίες:

Configuration
(Ρύθμιση
παραμέτρων)

Manual (Μη
αυτόματη)

IP Address
Διεύθυνση IP

10.0.0.50

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway 10.0.0.2

cccc Πατήστε B για να επιστρέψετε στο μενού Network Settings
(Ρυθμίσεις Δικτύου).

dddd Στο μενού Network Settings (Ρυθμίσεις Δικτύου), επιλέξτε DNS
Servers (Διακομιστές DNS).
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eeee Στην οθόνη DNS Servers (Διακομιστές DNS), καταχωρήστε τις
παρακάτω πληροφορίες:

Configuration
(Ρύθμιση
παραμέτρων)

Manual (Μη
αυτόματη)

Primary DNS
(Πρωτεύων
DNS)

10.0.0.2

Alternate DNS
(Εναλλακτικός
DNS)

10.0.0.2

ffff Πατήστε δύο φορές B για να επιστρέψετε στο βασικό μενού. Στη
συνέχεια συνεχίστε στο Βήμα 5.
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Αν χρησιμοποιείτε το PlayStation® 2 για να
παίζετε παιχνίδια online:

aaaa Τοποθετήστε το Δίσκο Πρόσβασης στο Δίκτυο μέσα στο
PlayStation.

bbbb Στο βασικό μενού, επιλέξτε ISP Setup (Ρύθμιση ISP), στη
συνέχεια I have an ISP (Έχω ISP) και κατόπιν Automatic
Configuration (Αυτόματη Ρύθμιση Παραμέτρων).

cccc Στο μενού Select an Internet service provider (Επιλογή
εταιρείας παροχής υπηρεσιών Internet), επιλέξτε Other (Άλλη).

dddd Στο μενού Connection Test (Δοκιμή Σύνδεσης), επιλέξτε
Advanced (Για προχωρημένους). Η διεύθυνση MAC εμφανίζεται
στην οθόνη Advanced Broadband Settings (Ρυθμίσεις Ευρείας
Ζώνης Για Προχωρημένους).

eeee Τώρα, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δικτύου του Playstation
2, στο βασικό μενού επιλέξτε ξανά ISP Setup (Ρύθμιση ISP). Αν
εμφανιστεί ένα μήνυμα, πατήστε X για να αποσυνδεθείτε από το
Internet.

ffff Στο μενού Edit Network Setting (Αλλαγή Ρυθμίσεων Δικτύου),
επιλέξτε New Network Setting (Νέα Ρύθμιση Δικτύου).

gggg Στο μενού Connect to the Internet (Σύνδεση με το Internet),
επιλέξτε Local Area Network (Τοπικό Δίκτυο).

hhhh Στο μενού Local Area Network Setup (Ρύθμιση Τοπικού
Δικτύου), επιλέξτε Automatic Configuration (Αυτόματη
Ρύθμιση Παραμέτρων).

iiii Στο μενού Connection Test (Δοκιμή Σύνδεσης), επιλέξτε Test
Settings (Δοκιμή Ρυθμίσεων).

jjjj Στο μήνυμα Test for connecting to your ISP was successful (Η
Δοκιμή για τη σύνδεση με το ISP σας έγινε με επιτυχία), επιλέξτε
Continue (Συνέχιση). Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για
να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να επιστρέψετε στο
βασικό μενού. Τώρα πηγαίνετε στο Βήμα 5.
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5555 Τώρα που έχετε προσδιορίσει τη διεύθυνση MAC, μπορείτε να
εκχωρήσετε μία διεύθυνση ΙP στον υπολογιστή ή στην
παιχνιδομηχανή σας. Στη σελίδα Create New DHCP Server
Fixed Host (Δημιουργία Νέου Σταθερού Κεντρικού
Διακομιστή DHCP), κάντε τις παρακάτω καταχωρήσεις:

Ρύθμιση Τιμές
IP Address
Διεύθυνση IP

Εισαγάγετε 10.0.0.50. Αν ρυθμίζετε
περισσότερους από έναν υπολογιστή ή
παιχνιδομηχανές, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε διαφορετικές διευθύνσεις
ΙΡ. Για παράδειγμα, αν ρυθμίζετε ένα Xbox
και έναν υπολογιστή, εισαγάγετε 10.0.0.50
για το Xbox, και 10.0.0.51 για τον
υπολογιστή.

MAC
Address
(Διεύθυνση
MAC)

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση MAC από
το Βήμα 4.

Maximum
Lease Time

Αφήστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

6666 Κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών) και στη
συνέχεια κλικ στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash) για να αποθηκεύσετε την διεύθυνση
IP στη μόνιμη μνήμη . Τώρα θα εκχωρηθεί για πάντα αυτή η
διεύθυνση στον υπολογιστή ή στην παιχνιδομηχανή σας.
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Βήμα 2: Εγκατάσταση εικονικού
διακομιστή ή ζώνης DMZ
Θα εγκαταστήσετε είτε έναν εικονικό διακομιστή είτε μία ζώνη DMZ
(Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη) έτσι ώστε το τείχος προστασίας του
μόντεμ να μην μπλοκάρει τους άλλους παίκτες από το σύστημά σας
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η βασική διαφορά μεταξύ του
εικονικού διακομιστή και της ζώνης DMZ είναι το επίπεδο
πρόσβασης που έχει κάποιος στο σύστημά σας.

Ο εικονικός διακομιστής επιτρέπει την πρόσβαση στον υπολογιστή
σας σε ορισμένες θύρες. Η θύρα είναι σαν ένα κανάλι που
χρησιμοποιείται από εφαρμογές (όπως τα παιχνίδια) για την
επικοινωνία. Για παράδειγμα, οι οδηγίες για το παιχνίδι που θέλετε να
παίξετε στο Internet ενδέχεται να σας λένε να ανοίξετε τη θύρα 6000.

Η ζώνη DMZ διαφέρει από τον εικονικό διακομιστή στο ότι
επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις θύρες του υπολογιστή. Για αυτό
το λόγο, η ζώνη DMZ είναι λιγότερο ασφαλής από τους εικονικούς
διακομιστές και πρέπει να χρησιμοποιείτε με προσοχή στον
υπολογιστή σας. Για το Xbox® Live και το Playstation®2, η ζώνη
DMZ δεν παρουσιάζει προβλήματα καθώς η ασφάλεια δεν αποτελεί
τόσο σημαντικό ζήτημα όσο για τον υπολογιστή.

•  Αν παίζετε ομότιμο παιχνίδι ή παιχνίδι με πολλαπλούς παίκτες
στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στην ενότητα Εγκατάσταση
εικονικού διακομιστή ή ζώνης DMZ στον υπολογιστή σας στη
σελίδα 48.

•  Αν χρησιμοποιείτε Xbox Live, ανατρέξτε στο Εγκατάσταση
ζώνης DMZ σε Xbox® Live σελίδα 51.

•  Αν χρησιμοποιείτε Playstation 2, ανατρέξτε στο Εγκατάσταση
ζώνης DMZ σε Playstation® 2 στη σελίδα 54.
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Εγκατάσταση εικονικού διακομιστή ή
ζώνης DMZ στον υπολογιστή σας
Σημείωση:
Αν στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί λογισμικό τείχους
προστασίας από τρίτους, όπως το τείχος προστασίας των Windows
XP, ενδέχεται να χρειάζεται να το απενεργοποιήσετε πριν
εγκαταστήσετε τον εικονικό διακομιστή ή τη ζώνη DMZ.
Διαφορετικά ο υπολογιστής σας μπορεί να μπλοκάρει τις θύρες που
θέλετε να ανοίξετε.

1111 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Advanced Setup (Ρύθμιση για
προχωρημένους). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο Virtual
Server/DMZ (Εικονικός Διακομιστής/Ζώνη DMZ):

2222 Στη σελίδα Virtual Server/DMZ (Εικονικός
διακομιστής/Ζώνη DMZ), κάντε κλικ στη σύνδεση Add Virtual
Server/DMZ (Προσθήκη εικονικού διακομιστή/ζώνης DMZ)
για να εμφανιστεί η σελίδα Add Virtual Server/DMZ
(Προσθήκη εικονικού διακομιστή/ζώνης DMZ):
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3333 Κάντε τις ακόλουθες καταχωρήσεις:
Ρύθμιση Τιμές
IP Address
Διεύθυνση IP

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που καθορίσατε
στη σελίδα Create New DHCP Fixed Host
Server (Δημιουργία Νέου Σταθερού
Διακομιστή Κεντρικού Υπολογιστή DHCP)

Transport
Type
(Protocol)
Τύπος
Μεταφοράς

Αν γνωρίζετε το πρωτόκολλό σας (udp ή
tcp) και τον(ους) αριθμό(ούς) θύρας από τις
οδηγίες του παιχνιδιού, επιλέξτε το
πρωτόκολλο από τη λίστα.
Αν δεν γνωρίζετε το πρωτόκολλό σας ή
τον(ους) αριθμό(ούς) θύρας, πρέπει να
ορίσετε τον υπολογιστή σας ως DMZ
επιλέγοντας DMZ από τη λίστα Protocol
(Πρωτόκολλο). Με αυτήν την επιλογή θα
ανοίξουν όλες οι θύρες στον υπολογιστή για
όλες τις επικοινωνίες μέσω του Internet.
Προειδοποίηση: Η εγκατάσταση μίας ζώνης
DMZ αφαιρεί την προστασία που παρέχει το
τείχος προστασίας ADSL Ethernet. Κατά
συνέπεια προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τη
ζώνη DMZ μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Ports (Θύρες) Αν ορίσατε τον υπολογιστή σας ως DMZ,
δεν χρειάζεται να καταχωρήσετε εδώ
πληροφορίες.
Αν παίζετε κάποιο άλλο ομότιμο παιχνίδι ή
παιχνίδι με πολλαπλούς παίκτες, οι οδηγίες
του παιχνιδιού σας πρέπει να ορίζουν τις
θύρες που πρέπει να καταχωρήσετε εδώ. Για
να εισαγάγετε έναν αριθμό, πρέπει να
καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις tcp ή udp στο
πλαίσιο Protocol (Πρωτόκολλο).
Αν πρέπει να εισαγάγετε πολλαπλές θύρες,
προσθέστε ένα νέο εικονικό διακομιστή για
κάθε θύρα. Αν έχετε να καταχωρήσετε
πολλές θύρες, ενδέχεται να επιθυμείτε να
ορίσετε τον Η/Υ σας ως DMZ.
Ο μέγιστος αριθμός θύρας που
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υποστηρίζεται είναι 65535.

4444 Κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών) και στη
συνέχεια κλικ στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

Η εγκατάστασή σας ολοκληρώθηκε!
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Εγκατάσταση ζώνης DMZ σε Xbox®
Live
1111 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Advanced Setup (Ρύθμιση για

προχωρημένους). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο Virtual
Server/DMZ (Εικονικός Διακομιστής/Ζώνη DMZ):

2222 Στη σελίδα Virtual Server/DMZ (Εικονικός
διακομιστής/Ζώνη DMZ), κάντε κλικ στη σύνδεση Add Virtual
Server/DMZ (Προσθήκη εικονικού διακομιστή/ζώνης DMZ)
για να εμφανιστεί η σελίδα Add Virtual Server/DMZ
(Προσθήκη εικονικού διακομιστή/ζώνης DMZ):
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3333 Κάντε τις ακόλουθες καταχωρήσεις:
Ρύθμιση Τιμές
IP Address
Διεύθυνση IP

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που καθορίσατε
στη σελίδα Create New DHCP Fixed Host
Server (Δημιουργία Νέου Σταθερού
Διακομιστή Κεντρικού Υπολογιστή DHCP)

Transport
Type
(Protocol)
Τύπος
Μεταφοράς

Επιλέξτε DMZ για να ενεργοποιήσετε το
Xbox ως ζώνη DMZ.

Ports (Θύρες) Το πεδίο δεν είναι διαθέσιμο καθώς
επιλέξατε ζώνη DMZ. Δεν απαιτείται
καταχώρηση.

4444 Κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών) και στη
συνέχεια κλικ στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

5555 Ενημερώστε τον πίνακα εργαλείων του Xbox:
Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Κιτ Έναρξης του Xbox Live.
Εισαγάγετε το CD του Xbox Live στο Xbox σας. Μόλις
ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το βασικό μενού θα περιλαμβάνει
μία καταχώρηση Xbox Live.
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6666 Εισαγάγετε τη λειτουργική μονάδα επικοινωνίας του Xbox
στη σχισμή επέκτασης ελέγχου του Xbox (άνω σχισμή). Στη
συνέχεια τοποθετήστε το βύσμα των ακουστικών κεφαλής στη
λειτουργική μονάδα επικοινωνίας.

7777 Ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας για το Xbox Live:
Το CD του Xbox Live θα πρέπει να βρίσκεται ακόμη μέσα στο
Xbox. Προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία ταινία βίντεο που
να εξηγεί τη διαδικασία εγκατάστασης: Επιλέξτε Xbox Live από
το μενού. Στη συνέχεια από το Dashboard (Πίνακας
εργαλείων), επιλέξτε Xbox Live και ακολουθήστε τις προτροπές.
Σημείωση: Θα χρειαστείτε τον κωδικό εγγραφής σας για να
ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας- αυτός ο αριθμός βρίσκεται
στο κάλυμμα του CD. (Αν χρειάζεστε πιο λεπτομερείς οδηγίες,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Xbox Live.)

Η εγκατάστασή σας ολοκληρώθηκε!
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Εγκατάσταση ζώνης DMZ σε
Playstation® 2
1111 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Advanced Setup (Ρύθμιση για

Προχωρημένους). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο Virtual
Server/DMZ (Εικονικός Διακομιστής/Ζώνη DMZ):

2222 Στη σελίδα Virtual Server/DMZ (Εικονικός
διακομιστής/Ζώνη DMZ), κάντε κλικ στη σύνδεση Add Virtual
Server/DMZ (Προσθήκη εικονικού διακομιστή/ζώνης DMZ)
για να εμφανιστεί η σελίδα Add Virtual Server/DMZ
(Προσθήκη εικονικού διακομιστή/ζώνης DMZ):
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3333 Κάντε τις ακόλουθες καταχωρήσεις:
Ρύθμιση Τιμές
Internal IP
Address
Διεύθυνση IP

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που καθορίσατε
στη σελίδα Create New DHCP Fixed Host
Server (Δημιουργία Νέου Σταθερού
Διακομιστή Κεντρικού Υπολογιστή DHCP)

Transport
Type
(Protocol)
Τύπος
Μεταφοράς

Επιλέξτε DMZ για να ενεργοποιήσετε το
Playstation σας ως ζώνη DMZ.

Ports (Θύρες) Το πεδίο δεν είναι διαθέσιμο καθώς
επιλέξατε ζώνη DMZ.

4444 Κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών) και στη
συνέχεια κλικ στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

Η εγκατάστασή σας ολοκληρώθηκε!
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5
Χρήση της Ρύθμισης για

Προχωρημένους
Οι επιλογές που είναι ορισμένες από προεπιλογή κατά την
εγκατάσταση του Χ6 είναι επαρκείς για τους περισσότερους
χρήστες. Ωστόσο, εκείνοι που επιθυμούν ή πρέπει να αλλάξουν τις
ρυθμίσεις του Χ6 έχουν αυτήν τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τη
σελίδα Advanced Setup (Ρύθμιση για Προχωρημένους) στο
Zoom Configuration Manager (Διαχείριση Ρύθμισης
Παραμέτρων Zoom). Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις σύνθετες
επιλογές και δυνατότητες του μόντεμ Χ6 και τον τρόπο εφαρμογής
τους στο δίκτυό σας.

Οι πληροφορίες αυτού του κεφαλαίου είναι χρήσιμες για εσάς αν:

•  Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet σας συμβουλεύσει να
ενεργοποιήσετε, απενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το Χ6 σας

•  Πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Ευρύτερου Δικτύου σας

•  Θέλετε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τείχους
προστασίας για να μπλοκάρετε συγκεκριμένες διευθύνσεις IP
και παρεισφρητικούς κεντρικούς υπολογιστές

•  Θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ADSL σας
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•  Προσαρμόσατε τη ρύθμιση παραμέτρων σας και θέλετε να
δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για αυτήν για μελλοντική
χρήση ή για να το εφαρμόσετε σε πρόσθετα μόντεμ

•  Θέλετε να ορίσετε σταθερές διευθύνσεις ΙΡ για τον(ους)
υπολογιστή(ές) σας
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Προβολή των Επιλογών της
Ρύθμισης για Προχωρημένους
Ανοίξτε τη σελίδα Advanced Setup (Ρύθμιση για προχωρημένους)
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Advanced Setup στο πάνω μέρος του
Zoom Configuration Manager (Διαχείριση Ρύθμισης
Παραμέτρων Zoom). Αν έχετε ξεχάσει πώς συνδέεστε στο Zoom
Configuration Manager, δείτε τη σελίδα 13. Η σελίδα ανοίγει και
εμφανίζονται ορισμένα πλήκτρα που είναι δομημένα σε τρεις ομάδες:
Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων), Status (Κατάσταση), και
Administration (Διαχείριση):
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Επιλογές Ρύθμισης Παραμέτρων
Όταν κάνετε κλικ σε ένα πλήκτρο της Configuration (Ρύθμισης
Παραμέτρων), ανοίγει μία σελίδα με την επιλογή που επιλέξατε. Ο
παρακάτω πίνακας περιγράφει τις φωτεινές ενδείξεις του εμπρόσθιου
πίνακα.

Αυτό το
πλήκτρο…

Ανοίγει μία σελίδα που σας επιτρέπει…

WAN
Configuration
(Ρύθμιση
παραμέτρων
WAN)

Να καθορίσετε τη ρύθμιση παραμέτρων της
διαμόρφωσης ADSL του Ευρύτερου Δικτύου σας
(WAN). Η εταιρεία παροχής ISP/DSL σας πρέπει
να σας δώσει ορισμένες τιμές.

Ethernet
Configuration
(Ρύθμιση
παραμέτρων
Ethernet)

Να προβάλλετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις
θύρες Ethernet του X6 σας. Συνήθως δεν
χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Routing Table
(Πίνακας
Δρομολόγηση
ς)

Να ρυθμίσετε τις διαδρομές στις οποίες επιθυμείτε
να αποστέλλει το X6 τα δεδομένα που λαμβάνει
σε συγκεκριμένη διεπαφή, όπως σε διεπαφή LAN
ή Ethernet. Οι διαδρομές ορίζουν τη διεύθυνση IP
της επόμενης συσκευής, διεπαφής ή προορισμού
του Internet που θα προωθήσουν τα δεδομένα, με
βάση τον τελικό προορισμό των δεδομένων.

Firewall
(Τείχος
προστασίας)

Να ορίσετε ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για
τους υπολογιστές στο δίκτυό σας. Για
παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μία διεπαφή DMZ
χρησιμοποιώντας τη σελίδα Virtual Server/DMZ
(Εικονικός Διακομιστής/Ζώνη DMZ), μπορείτε να
ενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα από το τείχος
προστασίας και να προσθέστε μία πολιτική
ασφάλειας η οποία να μπλοκάρει την εισροή
ορισμένων πρωτοκόλλων στη μηχανή DMZ.

DNS Σας επιτρέπει να ορίσετε πολλαπλούς διακομιστές
DNS. Συνήθως, οι περισσότεροι χρήστες δεν
χρειάζεται να καταχωρήσουν διακομιστή DNS
εκτός αν τους το υποδείξει η εταιρεία παροχής
υπηρεσιών τους.
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Αυτό το
πλήκτρο…

Ανοίγει μία σελίδα που σας επιτρέπει…

Virtual
Server/DMZ
(Εικονικός
Διακομιστής/
Ζώνη DMZ)

Να ανοίξει η πρόσβαση στον υπολογιστή σας
δημιουργώντας έναν εικονικό διακομιστή ή μία
αποστρατικοποιημένη ζώνη DMZ. Από
προεπιλογή, το μόντεμ σας χρησιμοποιεί τη
μετάφραση της διεύθυνσης δικτύου NAT (Network
Address Translation) για να αποκρύπτει τους
διασυνδεδεμένους υπολογιστές σας από τους
χρήστες στο Internet. Ωστόσο, υπάρχουν φορές
που ενδέχεται να επιθυμείτε να δώσετε εξωτερική
πρόσβαση στους υπολογιστές του δικτύου σας.
Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να
εγκαταστήσετε έναν εικονικό διακομιστή ή μία
ζώνη DMZ για να επιτρέψετε την πρόσβαση
εξωτερικών χρηστών σε έναν υπολογιστή του
δικτύου σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε
να επιτρέψετε την πρόσβαση, αν ένας
υπολογιστής LAN φιλοξενεί παιχνίδια του Internet
ή καθορίζει τη λειτουργία διακομιστή του Web.

ADSL
Configuration
(Ρύθμιση
παραμέτρων
ADSL)

Να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις ADSL στο μόντεμ σας.
Συνήθως δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις
ρυθμίσεις ADSL εκτός αν σας το υποδείξει η
εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας.

LAN
Configuration
(Ρύθμιση
παραμέτρων
LAN)

Να ορίσετε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν τη
σύνδεση μεταξύ του μόντεμ Χ6 και της πρίζας
Ethernet που διαθέτετε. Ορίστε μία σταθερή
διεύθυνση IP για τον υπολογιστή σας.

PPP Half
Bridge (Μισή
Γέφυρα PPP)

Να χρησιμοποιήσετε από κοινού μία δημόσια
διεύθυνση ΙΡ, που έχει εκχωρηθεί από την
εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet με ένα μόνο
Η/Υ στο τοπικό δίκτυο LAN. Έτσι αποφεύγονται
τα προβλήματα που οφείλονται σε ορισμένες
εφαρμογές που λειτουργούν μέσω NAT (όπως τα
παιχνίδια Online και οι διακομιστές FTP) και
αποτρέπεται η ανάγκη εκτέλεσης στοίβας
λογισμικού PPP στον Η/Υ.
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Επιλογές Κατάστασης
Τα πλήκτρα Status (Κατάστασης) ανοίγουν αναφορές που παρέχουν
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις συνδέσεις και τα
δίκτυά σας. Οι αναφορές ανανεώνονται από μόνες τους έτσι ώστε να
σας παρέχουν τις τρέχουσες πληροφορίες.

Συνήθως, αυτές οι αναφορές χρησιμοποιούνται για λόγους
συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις φωτεινές ενδείξεις του
εμπρόσθιου πίνακα.

Αυτό το
πλήκτρο…

Ανοίγει μία σελίδα που σας επιτρέπει…

ADSL Status
(Κατάσταση
ADSL)

Να προβάλλετε πληροφορίες, όπως την
κατάσταση της γραμμής ADSL, και τις ανιούσες
και κατιούσες ταχύτητες.

Wireless
Status
(Ασύρματη
Κατάσταση)

Να προβάλλετε πληροφορίες όπως η ταχύτητα
της σύνδεσής σας, το SSID, το Κανάλι
Προεπιλογής και η Διεύθυνση Mac του
ασύρματου υπολογιστή σας.

Ethernet
Status
(Κατάσταση
Ethernet)

Να προβάλλετε πληροφορίες για τα πακέτα Rx
(Λήψης) και Tx (Εκπομπής).

Για να δείτε αναφορές δειγμάτων, ανατρέξτε στη σελίδα 100.
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Επιλογές Διαχείρισης
Τα πλήκτρα της ομάδας Administration (Διαχείρισης)
χρησιμοποιούνται συνήθως για τις εργασίες διαχείρισης, όπως η
αναβάθμιση του υλικολογισμικού του μόντεμ, η αλλαγή του κωδικού
πρόσβασης στο Zoom Configuration Manager (Διαχείριση
Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom) και η επαναφορά του αρχείου
ρύθμισης παραμέτρων του μόντεμ σας.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πλήκτρα της ομάδας
Administration (Διαχείρισης) και μία συνοπτική περιγραφή των
δυνατοτήτων τους.

Αυτό το πλήκτρο… Ανοίγει μία σελίδα που σας επιτρέπει…

Admin Password
(Κωδικός
Πρόσβασης Admin)

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Wireless
(Ασύρματο) στο Zoom Configuration
Manager (Διαχείριση Παραμέτρων
Zoom). Το αρχικό όνομα χρήστη και ο
αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι:

Όνομα χρήστη: admin

Κωδικός Πρόσβασης: zoomadsl

Firmware Update
(Αναβάθμιση
Υλικολογισμικού)

Να ορίσετε τη διαδρομή προς το αρχείο
αναβάθμισης που απαιτείται για την
αναβάθμιση του υλικολογισμικού σας.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Browse
(Περιήγηση) σε αυτήν τη σελίδα για να
πλοηγηθείτε στο αρχείο, στη συνέχεια
κάντε κλικ στο πλήκτρο Upload (Φόρτωση)
για να γίνει η αναβάθμιση του
υλικολογισμικού.

System Log
(Πληροφορίες
Καταγραφής
Συστήματος)

Να προβάλλετε τα δεδομένα που έχουν
δημιουργηθεί ή αποκτηθεί από τη συνήθη
επικοινωνία του συστήματος με άλλες
συσκευές. Αυτές οι πληροφορίες δεν
αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά μη
αναμενόμενη ή λανθασμένη λειτουργία και
δεν καταγράφονται από τις παγίδες του
συστήματος οι οποίες παράγουν
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε
να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες
καταγραφής του συστήματος σε ένα
αρχείο.
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Αυτό το πλήκτρο… Ανοίγει μία σελίδα που σας επιτρέπει…
Restore Factory
Settings
(Επαναφορά
εργοστασιακών
ρυθμίσεων)

Να επανεκκινήσετε το X6 και να
επαναφέρετε τη ρύθμιση παραμέτρων του
στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Backup/Restore
Config (Αντίγραφο
Ασφαλείας/Επαναφ
ορά Ρύθμισης)

Να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις
παραμέτρων έτσι ώστε να μπορείτε να τις
επαναφέρετε αργότερα.
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Χρήση των Ρυθμίσεων Παραμέτρων
WAN

Πότε χρειάζομαι τη σελίδα Ρύθμισης παραμέτρων
WAN;
Η σελίδα WAN Configuration (Ρύθμισης παραμέτρων WAN)
περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το Ευρύτερο Δίκτυό σας
(WAN), τη ρύθμιση ADSL και την πρόσβαση στο Internet.
Ορισμένες από αυτές τις τιμές δίνονται από την εταιρεία παροχής
υπηρεσιών σας (ISP/DSL) και πρέπει να καταχωρηθούν σε αυτή τη
σελίδα. Για να καθορίσετε αν απαιτείται η προσθήκη άλλων τιμών,
διαβάστε τη στήλη “περιγραφή” του πίνακα που δίνεται μετά την
εικόνα. Προσέξτε ότι οι τιμές Protocol (Πρωτόκολλο),
Encapsulation (Ενθυλάκωση), VPI, VCI, PPP και NAT δίνονται
επίσης στη σελίδα Basic Setup (Βασική Ρύθμιση). Είναι πιθανό να
έχετε ήδη καταχωρήσει τις τιμές για αυτές τις ρυθμίσεις και να
χρειάζεστε τη σελίδα WAN Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων
WAN) μόνο για τη ρύθμιση σύνθετων δυνατοτήτων όπως η
ενεργοποίηση χρονικού ορίου αποσύνδεσης στη σύνδεση PPP σας.



Κεφάλαιο 5: Χρήση της Ρύθμισης για Προχωρημένους 65

Σελίδα Ρύθμισης Παραμέτρων WAN

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας περιγράφει τις ρυθμίσεις στη σελίδα
WAN Configuration καθώς και τις τιμές που μπορείτε να
καταχωρήσετε. Αφού καταχωρήσετε τις τιμές, κάντε κλικ στο Save
Changes (Αποθήκευση Αλλαγών) και στη συνέχεια, κλικ στο Write
Settings to Flash (Εγγραφή Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).
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Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του πίνακα είναι πρόσθετες στις ρυθμίσεις
που φαίνονται στην εικόνα. Ανάλογα με τη ρύθμιση του πρωτοκόλλου
σας, η ρύθμιση παραμέτρων WAN μπορεί να έχει όλες ή μόνο
ορισμένες από τις ρυθμίσεις που δίνονται στον πίνακα.

Ρύθμιση Περιγραφή

Protocol
(Πρωτόκολλο)
(Τύπος σύνδεσης
στο Internet)

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet
σας παρέχει αυτήν την τιμή.

Αν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας
υποδείξει να χρησιμοποιήσετε την
κατάσταση γέφυρας 1483, επιλέξτε 1483
Bridged + NAT για να αξιοποιήσετε τις
σύνθετες δυνατότητες δρομολόγησης και
τείχους προστασίας του μόντεμ σας.

Ενθυλάκωση Η τιμή της ενθυλάκωσης πρέπει να
ταιριάζει με την ενθυλάκωση της εταιρείας
παροχής DSL σας. Η τιμή αναφέρεται στον
τρόπο μετάβασης των δεδομένων στο
Internet. Ένα παράδειγμα τιμής είναι το
LLC (Logical Link Control – Έλεγχος
Λογικής Σύνδεσης). Η εταιρεία παροχής
DSL σας παρέχει αυτήν την τιμή κατά την
εγγραφή σας στην υπηρεσία ADSL.

VPI Το Αναγνωριστικό Εικονικής Διαδρομής
(Virtual Path Identifier) παίρνει τιμές στην
περιοχή 0 – 256. Η εταιρεία παροχής DSL
σας παρέχει το VPI κατά την εγγραφή σας
στην υπηρεσία ADSL.

VCI Το Αναγνωριστικό Εικονικού Κυκλώματος
(Virtual Circuit Identifier) παίρνει τιμές στην
περιοχή 0 – 65536. Η εταιρεία παροχής
DSL σας παρέχει το VCI κατά την εγγραφή
σας στην υπηρεσία ADSL.
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Ρύθμιση Περιγραφή

Username (Όνομα
χρήστη)

Η εταιρεία παροχής DSL σας παρέχει αυτό
το όνομα χρήστη κατά την εγγραφή σας
στην υπηρεσία ADSL. (Δεν είναι το ίδιο
όνομα χρήστη και ο ίδιος κωδικός
πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για το
Zoom Configuration Manager.)

Password (Κωδικός
Πρόσβασης)

 Η εταιρεία παροχής DSL σας παρέχει
αυτόν τον κωδικό πρόσβασης κατά την
εγγραφή σας στην υπηρεσία ADSL.

Service Name
(Όνομα Υπηρεσίας)

Αυτή είναι μία προαιρετική τιμή που
ενδέχεται να σας ζητήσει να καταχωρήσετε
η εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας.

Disconnect timeout
(Χρονικό όριο
αποσύνδεσης)

Ο χρόνος πριν τερματιστεί η σύνδεση PPP
αν δεν υπάρχει δραστηριότητα. Η τιμή 0
σημαίνει ότι θα παραμείνετε συνδεδεμένοι
ακόμη και αν το δίκτυό σας μείνει αδρανές.

Authentication
(Έλεγχος
ταυτότητας)

Ο τύπος του πρωτοκόλλου ελέγχου
ταυτότητας κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης της σύνδεσης PPP. Αυτό
το πρωτόκολλο μπορεί να έχει οριστεί από
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet.
Η επιλογή CHAP (Challenge Handshake
Authentication Protocol – Πρωτόκολλο
ελέγχου ταυτότητας μέσω αμφισβήτησης
χειραψίας), κρυπτογραφεί το όνομα χρήστη
και των κωδικό πρόσβασης κατά τη
διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Το
Πρωτόκολλο Ελέγχου Ταυτότητας Κωδικού
Πρόσβασης (Password Authentication
Protocol) δεν κάνει κρυπτογράφηση.
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Ρύθμιση Περιγραφή

NAT Network Address Translation (Μετάφραση
Διεύθυνσης Δικτύου). Από προεπιλογή,
αυτή η ρύθμιση είναι Enabled
(Ενεργοποιημένη). Η NAT διατηρεί πίνακα
ατομικών ιδιωτικών διευθύνσεων IP στο
δίκτυό σας και ανατρέχει στον πίνακα όταν
γίνονται εισερχόμενα αιτήματα. Αν δεν
βρεθούν αποτελέσματα, τα εισερχόμενα
δεδομένα δεν μπορούν να εισέλθουν στο
δίκτυό σας. Η ρύθμιση Enabled
αποκρύπτει τις διευθύνσεις IP σας από
τους εξωτερικούς χρήστες. Η ρύθμιση
Disabled (Απενεργοποιημένη)
χρησιμοποιείται ορισμένες φορές αν θέλετε
να χρησιμοποιήσετε δημόσιες διευθύνσεις
ΙΡ.

MTU Maximum Transmission Unit (Μέγιστη
Μονάδα Μετάδοσης). Το μεγαλύτερο
μέγεθος πακέτου, σε byte, που μπορεί να
στείλει το μόντεμ. Τα μηνύματα που είναι
μεγαλύτερα από τη μονάδα MTU πρέπει να
κατακερματιστούν πριν αποσταλούν.

Obtain IP Address
(Λήψη Διεύθυνσης
ΙΡ)

Ενεργοποιήστε αυτό το πλήκτρο αν η
εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας
χρησιμοποιεί DHCP και εσείς
χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο 1483. Αν
δεν είστε βέβαιοι για τη ρύθμιση που
χρησιμοποιεί η εταιρεία παροχής
υπηρεσιών σας, επιλέξτε αυτό το πλήκτρο.

Specify an IP
Address
(Καθορισμός
Διεύθυνσης ΙΡ)

Ενεργοποιήστε αυτό το πλήκτρο αν η
εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας
χρησιμοποιεί στατική διεύθυνση ΙΡ και
εσείς χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο 1483.
Συνήθως πρέπει να το ζητήσετε και να
πληρώσετε επιπλέον χρέωση για στατική
διεύθυνση ΙΡ.
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Ρύθμιση Περιγραφή

IP Address, Subnet
Mask, Default
Gateway, και DNS

Αν χρησιμοποιείτε στατική διεύθυνση ΙΡ,
εισαγάγετε τις τιμές IP Address (Διεύθυνση
ΙΡ), Subnet Mask (Μάσκα Υποδικτύου),
Default Gateway (Πύλη Προεπιλογής), και
διακομιστή DNS που σας έχει δώσει η
εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας. Επίσης
εσείς θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το
πρωτόκολλο 1483.

Ethernet Filter Type
(Τύπος Φίλτρου
Ethernet)

Καθορίζει τον τύπου φιλτραρίσματος
Ethernet που πραγματοποιείται από τη
διεπαφή με γέφυρα. η τιμή All επιτρέπει
όλους τους τύπους πακέτων Ethernet
μέσω της θύρας. Η τιμή Ip επιτρέπει μόνο
τους τύπους IP/ARP πακέτων Ethernet
μέσω της θύρας. Η τιμή PPPoE επιτρέπει
μόνο τους τύπους PPPoE πακέτων
Ethernet μέσω της θύρας.

ATM

Traffic Class
(Κατηγορία
Κίνησης)

Peak Cell Rate
(Οριακή Ταχύτητα
Κελιού)

Burst Tolerance
(Ανοχή
Καταιγισμού)

Max Cell Rate
(Μέγιστη Ταχύτητα
Κελιού)

Max Burst Rate
(Μέγιστη Ταχύτητα
Καταιγισμού)

Sustainable Cell
Rate (Βιώσιμη
Ταχύτητα Κελιού)

Αυτές οι ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να
δώσετε προτεραιότητα σε δεδομένα που
αποστέλλονται στο δίκτυο.

Σημαντικό! Πρέπει να κανονίσετε με την
εταιρεία παροχής DSL σας να
χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη τιμή
εκτός από UBR (Unspecified Bit Rate – Μη
καθορισμένη ταχύτητα μετάδοσης των bit)
στη ρύθμιση κατηγορίας κίνησης. Επίσης η
εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας θα σας
δώσει τις ταχύτητες κελιού, καταιγισμού και
ανοχής.
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Ρύθμιση Περιγραφή

RIP Το RIP είναι ένα πρωτόκολλο Internet που
μπορείτε να ορίσετε για να
χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες του
πίνακα δρομολόγησης από:
•  Συσκευές LAN που υποστηρίζουν το

πρωτόκολλο RIP

•  Απομακρυσμένα δίκτυα που
συνδέονται μέσω της γραμμής ADSL

•  Την τοποθεσία της εταιρείας παροχής
υπηρεσιών σας (ISP)

Τα περισσότερα μικρά δίκτυα σε ένα σπίτι
ή σε ένα γραφείο δεν χρειάζεται να
χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο RIP καθώς
έχουν μόνο ένα δρομολογητή και μόνο μία
διαδρομή σε εταιρεία ISP. Σε αυτές τις
περιπτώσεις δεν υπάρχει η ανάγκη να
γίνεται κοινή χρήση διαδρομών καθώς όλα
τα δεδομένα του Internet από το δίκτυο
αποστέλλονται στην ίδια πύλη της εταιρείας
ISP.
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Ρύθμιση Περιγραφή

RIP Ενδέχεται να θέλετε να ρυθμίσετε τις
παραμέτρους του πρωτοκόλλου RIP αν
ισχύει μία από τις παρακάτω συνθήκες στο
δίκτυό σας:
•  Η εγκατάσταση του οικιακού σας

δικτύου περιλαμβάνει πρόσθετο
δρομολογητή ή Η/Υ/ συσκευή με
δυνατότητα RIP. Αυτοί οι
δρομολογητές πρέπει να επικοινωνούν
μέσω του πρωτοκόλλου RIP για να
χρησιμοποιούν από κοινού τις
πληροφορίες του πίνακα
δρομολόγησης.

•  Το δίκτυό σας συνδέεται μέσω
γραμμής ADSL σε απομακρυσμένο
δίκτυο, όπως σε εταιρικό δίκτυο. Για να
μάθει το μόντεμ σας τις διαδρομές που
χρησιμοποιούνται στο εταιρικό σας
δίκτυο, πρέπει να γίνουν και στα δύο οι
ρυθμίσεις για πρωτόκολλο RIP.

•  Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών
Internet ζητήσει να εκτελέσετε το RIP
για την επικοινωνία με τις συσκευές
του δικτύου τους

Accept V1
(Αποδοχή V1)

Αποδοχή Έκδοσης 1 του πρωτοκόλλου
RIP.

Accept V2
(Αποδοχή V2)

Αποδοχή Έκδοσης 2 του πρωτοκόλλου
RIP.

Sent V1 (Αποστολή
V1)

Αποστολή Έκδοσης 1: Αποστολή
πληροφοριών RIP σε άλλες συσκευές με
δυνατότητα RIP.

Sent V2 (Αποστολή
V1)

Αποστολή Έκδοσης 2: Αποστολή
πληροφοριών RIP σε άλλες συσκευές με
δυνατότητα RIP.
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Χρήση των Ρυθμίσεων Παραμέτρων
Ethernet

Πρέπει να αλλάξω τις ρυθμίσεις Ethernet μου;
Η σελίδα Ethernet Configuration (Ρύθμιση παραμέτρων Ethernet)
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις θύρες Εthernet στο μόντεμ
ADSL σας. Συνήθως δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.
Ωστόσο, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη δημιουργία της
σύνδεσης Ethernet σας, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την τιμή
Speed/Duplex (Ταχύτητα/Αμφίδρομη) έτσι ώστε να ταιριάζει με
την τιμή Ethernet NIC στον υπολογιστή σας. Εδώ δίνεται μία εικόνα
της σελίδας Ethernet Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων
Ethernet):

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ρυθμίσεις για τη Ρύθμιση
Παραμέτρων του Ethernet. Αν αλλάξετε οποιαδήποτε από τις
ρυθμίσεις,  κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών),
και στη συνέχεια κλικ στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

Ρύθμιση Περιγραφή

Θύρα Οι θύρες Ethernet 1-4 στο πίσω μέρος του
μόντεμ σας.
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Configuration
(Ρύθμιση
παραμέτρων)

Δείχνει τις ρυθμίσεις των θυρών Ethernet
που διαθέτετε.

Linked
(Συνδεδεμένο)

Μία ένδειξη ελέγχου δείχνει ότι η θύρα
Ethernet είναι συνδεδεμένη.

Speed/Duplex
(Ταχύτητα/Αμφίδρο
μη)

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
δημιουργία της σύνδεσης Ethernet σας,
προσπαθήστε να ορίσετε την τιμή
Ταχύτητας/Αμφίδρομης έτσι ώστε να
ταιριάζει με την τιμή του Ethernet NIC στον
υπολογιστή σας.
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Διαμόρφωση πίνακα στατικής
δρομολόγησης

Χρειάζομαι στατική δρομολόγηση;
Οι περισσότεροι χρήστες δεν χρειάζεται να διαμορφώσουν στατικές
διαδρομές. Η προεπιλεγμένη διαδρομή που χρησιμοποιείται στο
μόντεμ σας προωθεί όλα τα πακέτα σωστά. Ωστόσο, αν
διαμορφώσετε το δίκτυό σας με διαφορετικά υποδίκτυα, μπορείτε να
εφαρμόσετε τη στατική δρομολόγηση για να εξασφαλίσετε την ορθή
διαχείριση των πακέτων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε με το χέρι μια στατική διαδρομή για να
πείτε στο μόντεμ πώς να προσεγγίσει ένα συγκεκριμένο δίκτυο ΙΡ. Η
εισαγωγή της διαδρομής καθορίζει το δίκτυο προορισμού (ή έναν
κεντρικό υπολογιστή) μαζί με μια μάσκα που δείχνει ποιο εύρος
διευθύνσεων καλύπτει το δίκτυο καθώς και μια διεύθυνση πύλης
επόμενου άλματος ή διεπαφή. Αν υπάρχει επιλογή διαδρομών για
έναν προορισμό, επιλέγεται η διαδρομή με την πιο συγκεκριμένη
μάσκα.

Για να ορίσετε διαδρομή προς έναν προορισμό που δεν βρίσκεται σε
κανένα τοπικό δίκτυο, μπορείτε να προσθέσετε μια διαδρομή μέσω
της πύλης, για παράδειγμα έναν άλλο δρομολογητή. Η διεύθυνση ΙΡ
της πύλης πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο όπως μια από τις
διεπαφές του δρομολογητή. Ακολουθεί εικόνα της σελίδας Static
Routes (Στατικές Διαδρομές):
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Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι ρυθμίσεις που Πίνακα
Δρομολόγησης. Αν αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις ρυθμίσεις,
κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) και στη συνέχεια στο Write
Settings to Flash (Εγγραφή Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

Ρύθμιση Περιγραφή

Existing Routes Σε αυτόν τον πίνακα φαίνονται οι
υπάρχουσες στατικές διαδρομές που έχουν
οριστεί στο μόντεμ ADSL που διαθέτετε.

Destination Εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ του υποδικτύου
(subnet IP address) του προορισμού.

Gateway Εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ της πύλης
(Gateway IP address) του υποδικτύου του
προορισμού σας. Η πύλη άλματος (HOP)
πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με
το μόντεμ.

Mask Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου (subnet
mask) (σειρά διευθύνσεων ΙΡ) των
διευθύνσεων ΙΡ προορισμού με βάση την
παραπάνω διεύθυνση ΙΡ του υποδικτύου
του προορισμού.

Metric Ο αριθμός των αλμάτων. Συνήθως πρέπει
να παραμείνει 1.

Advertise Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε
να κοινοποιήσετε αυτή τη διαδρομή.
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Προσθήκη επιπλέον
χαρακτηριστικών ασφάλειας με
φιλτράρισμα μέσω προηγμένου
προγράμματος-τείχους προστασίας

Χρειάζομαι επιπλέον ασφάλεια;
Η διαμόρφωση ενός προηγμένου προγράμματος-τείχους προστασίας
παρέχει ένα πρόσθετο στρώμα ασφάλειας. Για παράδειγμα, αν
δημιουργήσετε διασύνδεση DMZ για παιχνίδια μέσα από τη σελίδα
Virtual Server/DMZ, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα
μέσω τείχους προστασίας και να προσθέσετε μα πολιτική ασφάλειας
που θα εμποδίζει διευθύνσεις ΙΡ, θύρες, ψευδώνυμα και ορισμένα
πρωτόκολλα να προσεγγίσουν το DMZ.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Advanced Firewall Filtering
(Προηγμένο Φίλτρο Τείχους Προστασίας), θα μετακινηθείτε μέσα
από πολλές οθόνες. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να
διαμορφώσετε αυτή τη λειτουργία.
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1111 Ανοίξτε τη σελίδα Firewall Configuration (Ρύθμιση
Παραμέτρων Τείχους Προστασίας) με κλικ στο Firewall
(Τείχος Προστασίας )στη σελίδα Advanced Setup (Ρύθμιση για
Προχωρημένους):

Σημαντικό! Μην ενεργοποιήσετε την επιλογή Enable Advanced
Firewall Filtering (Ενεργοποίηση του Προηγμένου Φίλτρου
Τείχους Προστασίας) στη σελίδα Firewall Configuration
(Ρύθμιση Παραμέτρων Τείχους Προστασίας) πριν
δημιουργήσετε την πολιτική ασφάλειας που θέλετε. Διαφορετικά,
αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Enable Firewall Filtering
(Ενεργοποίηση του Προηγμένου Φίλτρου Τείχους Προστασίας)
πριν δημιουργήσετε την πολιτική σας, θα μπλοκάρετε όλη την
κυκλοφορία εισερχομένων και εξερχόμενων πακέτων. Για να
διαμορφώσετε την πολιτική σας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο
Security Policy Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων Πολιτικής
Ασφαλείας) και ανοίξτε τη σελίδα.
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2222 Επιλέξτε τον τύπο πολιτικής (Policy Type) που θέλετε και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο Policy Rules (Κανονισμοί
Ασφαλείας). Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών τύπων
πολιτικής. Επιλέξτε την πολιτική External – Internal (Εξωτερική
- Εσωτερική) για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε την κυκλοφορία
πακέτων που στέλνονται από το WAN προς το LAN. Επιλέξτε
την πολιτική External –DMZ για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε
την κυκλοφορία πακέτων που στέλνονται από το WAN προς το
DMZ ή προς τον εικονικό διακομιστή. Επιλέξτε την πολιτική
DMZ-Internal για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε την
κυκλοφορία πακέτων που στέλνονται από το DMZ προς το
LAN.
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3333 Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Policy Rules (Κανονισμοί Πολιτικής)
του τύπου πολιτικής που θέλετε. Ανοίγει η σελίδα Firewall Add
Filter Rules (Προσθήκη Κανονισμών Φίλτρου του Τείχους
Προστασίας). Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Add Policy Rule
(Προσθήκη Κανονισμού Πολιτικής).

4444 Αφού κάνετε κλικ στο σύνδεσμο, ανοίγει η σελίδα Firewall Add
Policy Rule (Προσθήκη Κανονισμού Πολιτικής του Τείχους
Προστασίας):
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Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις της σελίδας Firewall Add Policy
Rule (Προσθήκη Κανονισμού Πολιτικής του Τείχους Προστασίας)
για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα-τείχος προστασίας και επομένως
την ασφάλειά σας. Κατά τον ορισμό των κριτηρίων ή των κανόνων
σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν θέλετε να εμποδίσετε ή να
επιτρέψετε την κυκλοφορία στο δίκτυό σας. Αυτό ελέγχεται από τις
ρυθμίσεις Traffic Inbound (Εισερχόμενη Κυκλοφορία) και Traffic
Outbound (Εξερχόμενη Κυκλοφορία) όπου πρέπει να επιλέξετε
Allow (Αποδοχή) ή Block (Αποκλεισμός). Αφού αποφασίσετε τι
θέλετε, συμπληρώστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις για να ορίσετε τι είναι
αυτό που θέλετε να εμποδίσετε ή να επιτρέψετε.

Έστω ότι επιλέγετε Allow (Αποδοχή) στις ρυθμίσεις Traffic
Inbound (Εισερχόμενη Κυκλοφορία) και Outbound (Εξερχόμενη
Κυκλοφορία)και Any (Όλες) στη ρύθμιση Src Address (Διεύθυνση
Src). Έτσι ρυθμίζετε το τείχος προστασίας ώστε να επιτρέπει
οποιαδήποτε κυκλοφορία μέσα στο δίκτυό σας. Αντίθετα, αν
επιλέξετε Block (Αποκλεισμός) για τη ρύθμιση Traffic Inbound
(Εισερχόμενη Κυκλοφορία), επιλέξτε Assign (Εκχώρηση) για τη
ρύθμιση Src Address (Διεύθυνση Src) και ορίστε μια σειρά
διευθύνσεων ΙΡ (a range of IP addresses). Έτσι ρυθμίζετε το τείχος
προστασίας ώστε να εμποδίζει την κυκλοφορία που προέρχεται από
τις διευθύνσεις ΙΡ που ορίσατε.

Ο πίνακας που ακολουθεί σας δείχνει τα κριτήρια που μπορείτε να
εισάγετε:

Ρύθμιση Περιγραφή

Src Address Η ρύθμιση "Διεύθυνση Πηγής" σας
επιτρέπει να ορίσετε να εμποδίζονται ή να
επιτρέπονται όλες οι διευθύνσεις ΙΡ (Any)
ή μια ορισμένη σειρά διευθύνσεων ΙΡ από
μια συγκεκριμένη πηγή.

Des Address Η ρύθμιση "Διεύθυνση Προορισμού" σας
επιτρέπει να ορίσετε να εμποδίζονται ή να
επιτρέπονται όλες οι διευθύνσεις ΙΡ (Any)
ή μια ορισμένη σειρά διευθύνσεων ΙΡ ενός
προορισμού.
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Ρύθμιση Περιγραφή

Protocol Η ρύθμιση "Πρωτόκολλο" σας επιτρέπει να
ορίσετε να εμποδίζεται ή να επιτρέπεται
κάποιο πρωτόκολλο. Το eq είναι
ισοδύναμο και το neq είναι μη ισοδύναμο.
Για παράδειγμα, η επιλογή eq TCP θα
επιτρέπει μόνο το TCP. Η επιλογή neq
TCP θα επιτρέπει τα πάντα
συμπεριλαμβανομένου του TCP.

Source Port Σας επιτρέπει να εμποδίσετε ή να
επιτρέψετε την κυκλοφορία από μια
συγκεκριμένη θύρα.

Destination Port Σας επιτρέπει να εμποδίσετε ή να
επιτρέψετε την κυκλοφορία προς μια θύρα
προορισμού.

Traffic Inbound Σας επιτρέπει να εμποδίσετε ή να
επιτρέψετε την εισερχόμενη κυκλοφορία με
βάση τους κανόνες που ορίσατε στην
πολιτική ασφάλειας.

Traffic Outbound Σας επιτρέπει να εμποδίσετε ή να
επιτρέψετε την εξερχόμενη κυκλοφορία με
βάση τους κανόνες που ορίσατε στην
πολιτική ασφάλειας.

5555 Κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών) και στη
συνέχεια στο Write Settings to Flash (Εγγραφή Ρυθμίσεων στη
μνήμη Flash).
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6666 Επιστρέψτε στη σελίδα Firewall Configuration (Ρύθμιση
Παραμέτρων Τείχους Προστασίας) και επιλέξτε Enable. Στη
συνέχεια κάντε κλικ στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).
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Ρύθμιση καταγραφής συμβάντων
ασφαλείας

Τι είναι η καταγραφή συμβάντων ασφαλείας;
Τα συμβάντα ασφαλείας που καταγράφονται είναι μια σειρά
γεγονότων (δράσεις υπολογιστή και χρήστη) που σας ειδοποιούν για
τυχόν θέματα που άπτονται της ασφάλειας. Ανάλογα με το επίπεδο
(Level) ασφάλειας που έχετε επιλέξει, μπορείτε να καταγράφετε όλα
ή ορισμένα από αυτά τα γεγονότα. Επίσης, σας επιτρέπει να ελέγχετε
την αποτελεσματικότητα του μπλοκαρίσματος και του εντοπισμού
εισβολών. Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο σπουδαιότητας του
καταγεγραμμένου συμβάντος και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις αν
ορισμένες διευθύνσεις ΙΡ προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο
δίκτυό σας.

Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή των συμβάντων ασφαλείας,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1111 Κάντε κλικ στο Firewall (Τείχος Προστασίας) στη σελίδα
Advanced Setup (Ρύθμιση για Προχωρημένους). Στη συνέχεια,
κάντε κλικ στο σύνδεσμο Configure Security Logging
(Ρύθμιση Παραμέτρων Καταγραφής Ασφάλειας). Ανοίγει η
σελίδα Security Logging (Καταγραφή Ασφάλειας):
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2222 Ενεργοποιήστε τους τύπους καταγραφής που θέλετε (Logging
Types) και ορίστε το επίπεδο (Level). Έχετε επίσης της
δυνατότητα εκτύπωσης (Output to) των πληροφοριών στην
κονσόλά σας ή σε αρχείο καταγραφής συμβάντων (Event Log).
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Διαμόρφωση εντοπισμού εισβολών

Τι είναι ο εντοπισμός εισβολών;
Ο εντοπισμός εισβολών προστατεύει το δίκτυό σας από τυχόν
πειρατές (χάκερ) που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
προκαλέσουν ζημιές στο δίκτυό σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του
μόντεμ σας για τον εντοπισμό των εισβολών (Intrusion Detection)
πρέπει να λειτουργεί καλά για τις περισσότερες επιθέσεις των χάκερ
αλλά υπάρχουν και άλλες λειτουργίες που μπορείτε να ρυθμίσετε. Το
μόντεμ σας προσφέρει προστασία από διάφορες επιθέσεις DOS
(Άρνηση Υπηρεσίας), εμποδίζει τους χρήστες να σαρώσουν τις θύρες
σας και να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον
υπολογιστή σας και μπορεί να εγγράψει σε "μαύρη λίστα" τυχόν
κεντρικό υπολογιστή που προσπαθεί να προκαλέσει ζημιά στο δίκτυό
σας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τις
πρόσθετες λειτουργίες εντοπισμού εισβολών:

Στη σελίδα Advanced Setup (Ρύθμιση για Προχωρημένους), κάντε
κλικ στο Firewall. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο
Configure Intrusion Detection (Ρύθμιση Παραμέτρων
Εντοπισμού Εισβολών). Ανοίγει η σελίδα Configuration (Ρύθμιση
Παραμέτρων).
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές που μπορείτε να εισάγετε:

Ρύθμιση Περιγραφή

Use Blacklist Η εγγραφή σε "μαύρη λίστα" αρνείται σε
εξωτερικό κεντρικό υπολογιστή την
πρόσβαση στον υπολογιστή ή στο δίκτυό
σας αν εντοπιστεί εισβολή από τον
κεντρικό υπολογιστή. Η πρόσβαση στο
δίκτυο δεν επιτρέπεται για δέκα λεπτά.

Victim Protection
Block Duration

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
μπλοκάρονται τα πακέτα που προορίζονται
για το θύμα της επίθεσης.

Use Victim
Protection

Προστασία για το σύστημά σας έναντι
εκπομπών πακέτων ψηλάφησης
διαδικτύου (ping). Οι χάκερ στέλνουν
πακέτα ping με διεύθυνση προορισμού
εκπομπής και μια ψεύτικη διεύθυνση
πηγής.

Τα πακέτα που προορίζονται για το θύμα
της επίθεσης μπλοκάρονται για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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Ρύθμιση Περιγραφή

DOS Attack Block
Duration

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
μπλοκάρονται οι κεντρικοί υπολογιστές
εφόσον εντοπιστεί επίθεση τύπου DOS.

Scan Attack Block
Duration

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
μπλοκάρεται η κυκλοφορία από
διευθύνσεις ΙΡ που εντοπίστηκαν ότι
σάρωναν τις θύρες του υπολογιστή σας. Οι
θύρες σαρώνονται για να προσδιοριστεί αν
έχετε τυχόν ανοιχτές θύρες όπου υπάρχει
δυνατότητα πρόσβασης.

Maximum TCP Open
Handshaking Count

Ορίζει το μέγιστο αριθμό αιτημάτων TCP
ανοιχτής περιόδου που επιτρέπονται ανά
δευτερόλεπτο πριν εντοπιστεί επίθεση
τύπου SYN Flood. Το SYN Flood είναι
περίπτωση επίθεσης τύπου DOS.

Maximum Ping
Count

Ορίζει το μέγιστο αριθμό πακέτων ping ανά
δευτερόλεπτο πριν εντοπιστεί επίθεση
τύπου Echo Storm. Το Echo Storm είναι
περίπτωση επίθεσης τύπου DOS όπου ο
χάκερ στέλνει υπερμεγέθη πακέτα
δεδομένων ICMP προς το δίκτυο
χρησιμοποιώντας την εντολή ping.

Maximum ICMP
Count

Ορίζει το μέγιστο αριθμό πακέτων ICMP
ανά δευτερόλεπτο πριν εντοπιστεί επίθεση
τύπου ICMP Flood. Το ICMP Flood είναι
περίπτωση επίθεσης τύπου DOS όπου ο
χάκερ προσπαθεί να πλημμυρίσει το δίκτυο
με πακέτα ICMP προκειμένου να εμποδίσει
την κανονική κυκλοφορία δεδομένων στο
δίκτυο.
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Προσθήκη Ονόματος Διακομιστή
DNS

Χρειάζεται να προσθέσεων όνομα διακομιστή
DNS;
Συνήθως δεν χρειάζεται να εισάγετε όνομα διακομιστή DNS καθώς
αποδίδεται αυτόματα όταν δημιουργηθεί η σύνδεσή σας. Ωστόσο, ο
παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου που συνεργάζεστε (ISP) ενδέχεται να
σας ζητήσει να εισάγετε διεύθυνση ΙΡ για το όνομα του διακομιστή
DNS. Ακολουθεί μια εικόνα της σελίδας DNS όπου εισάγετε τη
διεύθυνση ΙΡ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές που πρέπει να εισάγετε:
Αφού εισάγετε τις τιμές, κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) και στη
συνέχεια στο Write Settings to Flash (Εγγραφή Ρυθμίσεων στη
μνήμη Flash).

Ρύθμιση Περιγραφή

DNS Server List Εμφανίζει κατάλογο με τους διακομιστή
DNS που έχουν ήδη διαμορφωθεί.

New DNS Server IP
Address

Εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ του διακομιστή
DNS που σας ζήτησε ο παροχέας
υπηρεσιών διαδικτύου να εισάγετε.
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Δημιουργία εικονικού διακομιστή ή
DMZ

Χρειάζεται να δημιουργήσω εικονικό διακομιστή ή
DMZ;
Από προεπιλογή, το μόντεμ σας χρησιμοποιεί το σύστημα ΝΑΤ για
να αποκρύπτει τους υπολογιστές σας από τους χρήστες του
διαδικτύου. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις οπότε θέλετε
αν επιτρέψετε την πρόσβαση εξωτερικών χρηστών σε υπολογιστή του
δικτύου σας. Για παράδειγμα, θα θέλατε να επιτρέψετε την πρόσβαση
αν κάποιος υπολογιστής του δικτύου σας φιλοξενούσε διαδικτυακά
παιχνίδια ή αν ήταν διακομιστής δικτύου (web server). Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Εικονικός
διακομιστής/DMZ και τις διαφορές μεταξύ ενός εικονικού
διακομιστή κι ενός DMZ, δείτε τη σελίδα 47. Για πληροφορίες
σχετικά με τη διαμόρφωση ενός εικονικού διακομιστή ή ενός DMZ
για παιχνίδια, δείτε το Ρύθμιση του X6 για τα παιχνίδια Online
στη σελίδα 40.

Ακολουθεί εικόνα της σελίδας Virtual Server/DMZ:
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Αν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Add Virtual Server/DMZ
(Προσθήκη Εικονικού Διακομιστή/DMZ) , ανοίγει η σελίδα Add
Virtual Server/DMZ :

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές που μπορείτε να εισάγετε.
Αφού εισάγετε τις τιμές, κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση
Αλλαγών) και στη συνέχεια στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

Ρύθμιση Περιγραφή

Internal IP Address

Διεύθυνση IP

Η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή όπου θα
ρυθμίσετε τον εικονικό διακομιστή ή το
DMZ.

Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιείτε
σταθερή χαρτογράφηση των ΙΡ για να
εξασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής που
διαμορφώνετε ως εικονικό διακομιστή ή
DMZ θα παίρνει πάντα την ίδια διεύθυνση
ΙΡ από το δακομιστή DHCP του μόντεμ
σας. Για να αποδώσετε σταθερό χάρτη IP,
δείτε το Βήμα 1: Επιλογή μίας διεύθυνσης
ΙΡ για τα παιχνίδια στη σελίδα 40.

Transport Type
(Protocol)

Τύπος Μεταφοράς

Επιλέξτε το πρωτόκολλο που θέλετε να
φθάνει στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε
DMZ αν θέλετε να επιτρέπονται όλα τα
πρωτοκόλλα και να είναι ανοιχτές όλες οι
θύρες του υπολογιστή.
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Ρύθμιση Περιγραφή

Θύρα Αν επιλέξατε TCP ή UDP, πρέπει να
ορίσετε τη θύρα όπου θέλετε να
επιτρέπεται η πρόσβαση. Αν θέλετε να
είναι ανοιχτές πολλές θύρες, προσθέστε
έναν εικονικό διακομιστή για κάθε θύρα
που θέλετε ανοιχτή. Αν επιλέξατε DMZ, δεν
μπορείτε να ορίσετε θύρα.
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Χρήση των ρυθμίσεων ADSL

Χρειάζεται να αλλάξω τις ρυθμίσεις ADSL;
Συνήθως, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ADSL που έχετε.
Ωστόσο, μπορεί να σας το ζητήσει ο παροχέας των υπηρεσιών
διαδικτύου που συνεργάζεστε. Ή, αν έχετε προβλήματα στη
δημιουργία σύνδεσης φυσικού στρώματος, μπορεί να θέλετε να
αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις στη σελίδα ADSL Configuration
(Ρύθμιση Παραμέτρων ADSL). Ακολουθεί εικόνα της σελίδας ADSL
όπου αλλάζετε τις ρυθμίσεις σας:

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές που πρέπει να εισάγετε:
Αφού εισάγετε τις τιμές, κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση
Αλλαγών) και στη συνέχεια στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

Ρύθμιση Περιγραφή

Πρότυπο Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη
δημιουργία της σύνδεσης φυσικού
στρώματος, μπορείτε να προσπαθήσετε να
επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις για να
δείτε αν έτσι μπορείτε να συνδεθείτε. (Αν η
λυχνία σύνδεσης του μόντεμ αναβοσβήνει,
υπάρχει σύνδεση φυσικού στρώματος. Αν
η λυχνία σύνδεσης ανάβει σταθερά, η αιτία
του προβλήματος εντοπίζεται αλλού.)
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Ρύθμιση Περιγραφή

EC/FDM Mode Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη
δημιουργία της σύνδεσης φυσικού
στρώματος, μπορείτε να προσπαθήσετε να
αλλάξετε αυτή την τιμή σε EC.

Activate Line Επιλέξτε None αν δεν υπάρχουν αλλαγές
στον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.

Επιλέξτε Abort αν θέλετε να σταματήσετε
την προσπάθεια του μόντεμ να συνδεθεί. Η
κατάσταση αυτή θα φαίνεται ως Idle στη
σελίδα ADSL Status. Επιλέξτε Start για να
επανεκκινήσετε τη σύνδεση.
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Αλλαγή των ρυθμίσεων LAN

Πότε πρέπει να αλλάξω τις ρυθμίσεις LAN;
Το πρωτόκολλο DHCP (Πρωτόκολλο δυναμικής ρύθμισης
παραμέτρων κεντρικού υπολογιστή) δίνει τη δυνατότητα στο μόντεμ
σας να διαχειρίζεται την απόδοση διευθύνσεων ΙΡ στους υπολογιστές
και τις συσκευές του τοπικού δικτύου LAN. Αν ενεργοποιήσετε το
DHCP στο μόντεμ σας, του δίνετε τη δυνατότητα να δίνει
προσωρινές διευθύνσεις IP στους υπολογιστές σας όποτε αυτοί
συνδέονται στο δίκτυο. Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια του
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί πριν δοθεί νέα διεύθυνση ή
ανανεωθεί μια διεύθυνση. Μπορείτε να διευρύνετε την περιοχή
διευθύνσεων ΙΡ που δίνονται στις συσκευές του δικτύου σας, στην
περίπτωση προσθήκης νέων συσκευών στο δίκτυό σας. Μπορείτε
επίσης να αλλάξετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση ΙΡ LAN για το
μόντεμ σας.

Ακολουθεί εικόνα της σελίδας LAN Configuration (Ρύθμιση
Παραμέτρων LAN):
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές που πρέπει να εισάγετε:
Αφού εισάγετε τις τιμές, κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση
Αλλαγών) και στη συνέχεια στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

Ρύθμιση Περιγραφή

IP Address

Διεύθυνση IP

Η διεύθυνση ΙΡ του μόντεμ σας

Subnet Mask Η διεύθυνση της μάσκας υποδικτύου του
μόντεμ σας

Status Πρέπει να αφήσετε αυτή τη ρύθμιση στο
Enable. Αν το απενεργοποιήσετε (Disable),
θα πρέπει να ορίσετε σταθερές διευθύνσεις
ΙΡ για όλες τις συσκευές του δικτύου σας.

Maximum Lease
Time

Το μέγιστο χρονικό διάστημα, σε
δευτερόλεπτα, για το οποίο μια συσκευή
του δικτύου σας θα έχει την προσωρινή
διεύθυνση ΙΡ πριν δοθεί καινούρια από το
διακομιστή DHCP του μόντεμ. (86.400
δευτερόλεπτα ισοδυναμούν με 24 ώρες)

Default Lease Time Το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα για το
οποίο ο διακομιστής DHCP του μόντεμ σας
δίνει μια διεύθυνση ΙΡ.

Start IP Address

Διεύθυνση IP

Η πρώτη διεύθυνση ΙΡ μιας σειράς που
ορίζετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις
διεύθυνσης ΙΡ έναρξης (Start IP Address)
και λήξης (End IP Address). Ο διακομιστής
DHCP του μόντεμ σας δίνει τις διευθύνσεις
ΙΡ που περιλαμβάνονται σε αυτή την
περιοχή με τυχαία σειρά στους
υπολογιστές και τις συσκευές του δικτύου
σας.
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Ρύθμιση Περιγραφή

End IP Address

Διεύθυνση IP

Η τελευταία διεύθυνση ΙΡ μιας σειράς που
ορίζετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις
διεύθυνσης ΙΡ έναρξης (Start IP Address)
και λήξης (End IP Address). Ο διακομιστής
DHCP του μόντεμ σας δίνει αριθμούς από
αυτή τη σειρά διευθύνσεων με τυχαία σειρά
στους υπολογιστές και τις συσκευές του
δικτύου σας. Από προεπιλογή, ο
διακομιστής DHCP έχει 12 διευθύνσεις
διαθέσιμες προς απόδοση. Αν σχεδιάζετε
να συνδέσετε περισσότερες από 12
συσκευές στο δίκτυό σας, αλλάξτε τη
διεύθυνση ΙΡ λήξης ώστε να επιτρέπετε την
απόδοση διευθύνσεων σε περισσότερες
συσκευές.
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Δημιουργία σταθερής διεύθυνσης ΙΡ

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια σταθερή
διεύθυνση ΙΡ;
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σταθερή διεύθυνση ΙΡ για έναν
υπολογιστή του δικτύου σας μέσα από τη σελίδα DHCP Server
Fixed Host (Σταθερός Κεντρικός Υπολογιστής Διακομιστή
DHCP). Το κουμπί που οδηγεί σε αυτή τη σελίδα βρίσκεται στη
σελίδα LAN Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων LAN).

Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια σταθερή διεύθυνση ΙΡ στην
περίπτωση εγκατάστασης υπολογιστή, Xbox ή Playstation για
παιχνίδια. Για να δημιουργήσετε μια σταθερή διεύθυνση ΙΡ, δείτε τα
βήματα 2-6 στο Βήμα 1: Επιλογή μίας διεύθυνσης ΙΡ για τα
παιχνίδια στη σελίδα 40.
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Ορισμός συσκευής-ημιγέφυρας

Πότε θα έπρεπε να ορίσω μια συσκευή-
ημιγέφυρα;
Αν ορίσετε μια συσκευή PPP Half Bridge, δίνετε μια κοινή
διεύθυνση ΙΡ σε έναν υπολογιστή που επιλέγετε εσείς ώστε να
μπορείτε να παρακάμπτετε τη λειτουργία ΝΑΤ του μόντεμ σας και
να ανοίγετε όλες τις θύρες του υπολογιστή σας. Μπορεί να θέλετε να
το κάνετε αυτό αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που απαιτεί πολλές
θύρες σε έναν υπολογιστή του δικτύου σας. Παραδείγματα αποτελούν
οι εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, οι εφαρμογές παιχνιδιών και η
ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

Ακολουθεί εικόνα της σελίδας Half Bridge Configuration
(Ρύθμιση Παραμέτρων Half Bridge):
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Για να ορίσετε μια διαμόρφωση ημιγέφυρας, ρυθμίστε την κατάσταση
της επιλογής "Half Bridge" στο Enable (Ενεργοποίηση). Από τον
πτυσσόμενο κατάλογο επιλέξτε τον υπολογιστή που θέλετε να
μοιραστεί την κοινή διεύθυνση ΙΡ. Αυτή η προεπιλεγμένη
διαμόρφωση για την ημιγέφυρα ΡΡΡ λειτουργεί για τις περισσότερες
εφαρμογές. Συνήθως δεν χρειάζεται να κάνετε πρόσθετες αλλαγές
χρησιμοποιώντας το μενού Advanced PPP Half Bridge
(Προηγμένο PPP Half Bridge).
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Παρακολούθηση κατάστασης για το
ADSL, την ασύρματη σύνδεση και το
Ethernet

Πώς πρέπει να χρησιμοποιώ τις αναφορές
κατάστασης για το ADSL, την ασύρματη σύνδεση
και το Ethernet;
Αυτές οι αναφορές αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση
του συστήματός σας καθώς και για την αντιμετώπιση πιθανών
προβλημάτων. Στην περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, ο
Αντιπρόσωπος της Τεχνικής Υποστήριξης μπορεί να σας ζητήσει
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις αναφορές.

Αναφορά κατάστασης ασύρματης σύνδεσης
Ακολουθεί εικόνα μιας συνήθους Αναφοράς Ασύρματης
Κατάστασης:

Η Αναφορά Ασύρματης Κατάστασης δείχνει την ταχύτητα του
μόντεμ (Link Speed), το SSID, το προεπιλεγμένο κανάλι σας, τη
διεύθυνση Mac του μόντεμ σας και των αριθμό των πακέτων που
λαμβάνονται και μεταδίδονται (Rx & Tx Packets). Μπορείτε επίσης
να δείτε αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ασύρματης κρυπτογράφησης
στο μόντεμ σας. (Για να κρυπτογραφήσετε τα στοιχεία σας, κάντε
κλικ στο εικονίδιο Wireless στο Zoom Configuration Manager
(Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom)).
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Αναφορά κατάστασης για το ADSL
Ακολουθεί εικόνα της αναφοράς για την κατάσταση του ADSL:

Στο πεδίο ADSL Line State βλέπετε πού βρίσκεται το μόντεμ σας
στη διαδικασία σύνδεσης. Οι τρεις δυνατές καταστάσεις είναι
Training, Handshake και ShowTime. Η κατάσταση ShowTime
δείχνει ότι το μόντεμ σας έχει δημιουργήσει φυσική σύνδεση με το
DSLAM (Πολυπλέκτης πρόσβασης DSL – μια συσκευή που
χρησιμοποιείται στη διαδικασία σύνδεσης των υπολογιστών σας και/ή
του δικτύου σας στο διαδίκτυο). Η κατάσταση Training σημαίνει ότι
το μόντεμ βρίσκεται στην αρχή της σύνδεσης ενώ η κατάσταση
Handshake ακολουθεί αμέσως μετά.

Οι τιμές Downstream και Upstream δείχνουν την ταχύτητα
μεταφοράς πληροφοριών από (Downstream) και προς (Upstream) το
διαδίκτυο.
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Αναφορά κατάστασης για το Ethernet
Ακολουθεί εικόνα της αναφοράς για την κατάσταση του Ethernet:

Η αναφορά για την κατάσταση του Ethernet δίνει πληροφορίες
σχετικά με την ταχύτητα λήψης (Rx) και μετάδοσης (Tx) πακέτων
δεδομένων.
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Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

Πότε πρέπει να αλλάξω τον κωδικό πρόσβασής
μου;
Για πρόσθετη προστασία των ρυθμίσεων Χ6, μπορείτε να αλλάξετε
τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στο Zoom αφού συνδεθείτε στο
Zoom Configuration Manager (Διαχείριση Ρύθμισης
Παραμέτρων Zoom). Ακολουθεί εικόνα της σελίδας όπου εισάγετε
τον παλιό και τον καινούριο κωδικό πρόσβασης.

Φροντίστε να εγγράψετε τις νέες ρυθμίσεις στη μνήμη Flash και να
θυμάστε τον καινούριο κωδικό πρόσβασής σας. Αν ξεχάσετε τον
κωδικό πρόσβασής σας, δείτε το Επαναφορά των εργοστασιακών
ρυθμίσεων στη σελίδα 104.
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Επαναφορά των εργοστασιακών
ρυθμίσεων

Πότε πρέπει να επαναφέρω τις εργοστασιακές
ρυθμίσεις;
Στην περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε
να επαναφέρετε το μόντεμ σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι θα
επανέλθει το όνομα χρήστη στο Zoom Configuration Manager
(Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom) στον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη Zoom
και στη συνέχεια να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας Ακολουθεί
εικόνα της σελίδας Restore Factory Settings (Επαναφορά
Εργοστασιακών Ρυθμίσεων):

Ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας για να επαναφέρετε το μόντεμ
ADSL στις αρχικές του ρυθμίσεις. Δείτε το Αποθήκευση και
επαναφορά των ρυθμίσεών σας στη σελίδα 105 Για πληροφορίες
σχετικά με την επαναφορά μιας αποθηκευμένης διαμόρφωσης X6.
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Αποθήκευση και επαναφορά των
ρυθμίσεών σας

Πότε πρέπει να αποθηκεύσω και να επαναφέρω
τις ρυθμίσεις μου;
Είναι καλή ιδέα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των
ρυθμίσεών σας αφού διαμορφώσετε το Χ6 και επίσης πριν
εγκαταστήσετε νέο λογισμικό στο μόντεμ. Τότε, αν οι ενημερωμένες
εκδόσεις διαγράψουν τις ρυθμίσεις σας, μπορείτε να τις επαναφέρετε
επιλέγοντας την εντολή Restore (Επαναφορά). Επίσης, μπορεί να
χρειάζεται να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις σας ώστε να μπορείτε να τις
χρησιμοποιήσετε για να ακολουθήσετε την ίδια διαμόρφωση και σε
άλλα μόντεμ.

Ακολουθεί εικόνα της σελίδας Backup/Restore Configuration
(Αντίγραφο ασφαλείας/Επαναφορά Ρυθμίσεων Παραμέτρων):

Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στη σελίδα για να
αποθηκεύσετε ή για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας.
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Ενημέρωση του λογισμικού του
μόντεμ

Πώς μπορώ να ενημερώσω το λογισμικό του
μόντεμ;
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να πρέπει να ενημερώσετε το
λογισμικό του μόντεμ Χ6. Για να το κάνετε αυτό, αποθηκεύστε το
αρχείο Image από την ιστοσελίδα της Zoom στον υπολογιστή σας.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την επιλογή Firmware Update
(Ενημέρωση Υλικολογισμικού) για να εγκαταστήσετε το αρχείο στο
μόντεμ σας.

Σημαντικό! Προτείνουμε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας
των ρυθμίσεων του μόντεμ σας πριν εγκαταστήσετε το νέο λογισμικό.
(Δείτε το Αποθήκευση και επαναφορά των ρυθμίσεών σας στη σελίδα
105). Επίσης, μη θέσετε το μόντεμ εκτός λειτουργίας και μην το
αποσυνδέσετε από την πρίζα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
της εγκατάστασης.

Ακολουθεί εικόνα της σελίδας Firmware Update (Ενημέρωση
Υλικολογισμικού):

Κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση)για να μεταβείτε στο αρχείο
ενημέρωσης του λογισμικού του μόντεμ. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο
Image Upload (Λήψη Εικόνας).
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Παράρτημα Α
Πίνακες Ρυθμίσεων ADSL

Internet
Ακολουθούν δυο πίνακες, ένας για τις Η.Π.Α. και ένας για τις
υπόλοιπες χώρες. Αυτοί οι πίνακες αφορούν τους πελάτες οι οποίοι
δεν έχουν ρυθμίσεις ADSL από τους παροχείς των υπηρεσιών
διαδικτύου. Πολλοί παροχείς ADSL χρησιμοποιούν διαφορετικές
ρυθμίσεις ανάλογα με την περιοχή όπου λειτουργούν. Γι' αυτό μπορεί
να υπάρχουν περισσότερες από μια ρυθμίσεις για τον παροχέα
υπηρεσιών ADSL που συνεργάζεστε. Αν ανατρέξετε στους πίνακες
και υπάρχουν περισσότερες από μία καταχωρήσεις για την εταιρεία
παροχής υπηρεσιών σας, η συνηθέστερη έχει την ένδειξη (1), η
επόμενη την ένδειξη (2) και ούτω καθεξής. Προτείνουμε να τις
προσπαθήσετε με τη σειρά ξεκινώντας από το 1.

Η εταιρεία μας δημοσιεύει ενημερωμένους πίνακες στον Διαδικτυακό
μας τόπο. Αν ο παροχέας υπηρεσιών ADSL που συνεργάζεστε ή η
χώρα σας δεν βρίσκεται στους παρακάτω πίνακες, απευθυνθείτε στη
διεύθυνση www.zoom.com

Σημείωση για τους πελάτες στις Η.Π.Α.
Αν η εταιρεία σας παροχής υπηρεσιών ADSL δεν εμφανίζεται
παρακάτω, χρησιμοποιήστε πρώτα τις ρυθμίσεις για την Εταιρεία
παροχής υπηρεσιών που δεν εμφανίζεται (στο κάτω μέρος του
πίνακα. Αν αυτές οι ρυθμίσεις δεν λειτουργούν, χρησιμοποιήστε τις
ρυθμίσεις για την εταιρεία που παρέχει τοπικές τηλεφωνικές
υπηρεσίες στην περιοχή σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 13 για πιο
λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης όσον αφορά την εισαγωγή των
ρυθμίσεων.)
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Πίνακας A: Η.Π.Α.
Εταιρεία Παροχής
Υπηρεσιών

VPI VCI Ενθυλάκωση

AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC
AllTel (2) 0 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC
August.net (1) 0 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC
August.net (2) 8 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC
BellSouth 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (1) 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (2) 8 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC
Covad 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (1) 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (2) 8 35 PPPoE LLC
GWI 0 35 1483 Γεφυρωμένο 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 Γεφυρωμένο IP LLC
SBC (3) 8 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC
Sprint (1) 0 35 PPPoA LLC
Sprint (2) 8 35 PPPoE LLC
Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC
Verizon (2) 0 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC
Εταιρεία παροχής που δεν
εμφανίζεται

0 35 PPPoE LLC
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Πίνακας B: Χώρες εκτός των Η.Π.Α.
Εταιρεία Παροχής
Υπηρεσιών

VPI VCI Ενθυλάκωση

Αυστραλία-Telstra 8 35 PPPoA LLC
Αργεντινή-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Αργεντινή-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Βέλγιο-ADSL Office 8 35 1483 Δρομολόγηση IP LLC
Βέλγιο-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Βολιβία 0 34 1483 Δρομολόγηση IP LLC
Βραζιλία-Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC
Βραζιλία-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Βραζιλία-Telmar 0 33 PPPoE LLC
Βραζιλία-South Region 1 32 PPPoE LLC
Κολομβία-EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
Δανία-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
Γαλλία (1) 8 35 PPPoE LLC
Γαλλία (2) 8 67 PPPoA LLC
Γαλλία (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Γερμανία 1 32 PPPoE LLC
Ουγγαρία-Sci-Network 0 35 PPPoE LLC
Ισλανδία-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
Ισλανδία-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Ισραήλ 8 48 PPPoA VC-MUX
Ιταλία 8 35 PPPoA VC-MUX
Τζαμάικα (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Τζαμάικα (2) 0 35 PPPoA VC-MUX
Τζαμάικα (3) 8 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC SNAP
Τζαμάικα (4) 0 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC SNAP
Καζακστάν 0 33 PPPoA VC-MUX
Μεξικό 8 35 PPPoE LLC
Ολλανδία-BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Ολλανδία-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Πορτογαλία 0 35 PPPoE LLC
Σαουδική Αραβία (1) 0 33 PPPoE LLC
Σαουδική Αραβία (2) 0 35 PPPoE LLC
Σαουδική Αραβία (3) 0 33 1483 Γεφυρωμένο IP LLC
Σαουδική Αραβία (4) 0 33 1483 Δρομολόγηση IP LLC
Σαουδική Αραβία (5) 0 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC
Σαουδική Αραβία (6) 0 35 1483 Δρομολόγηση IP LLC
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Πίνακας B (Συνέχεια): Χώρες εκτός των Η.Π.Α.
Εταιρεία Παροχής
Υπηρεσιών

VPI VCI Ενθυλάκωση

Ισπανία-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
Ισπανία-Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

Ισπανία-EresMas, Retevision 8 35 PPPoA VC-MUX
Ισπανία-Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC
Ισπανία-Telefonica (2), Terra 8 32 1483 Δρομολόγηση IP LLC
Ισπανία-Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Ισπανία-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
Ισπανία-Wanadoo (3) 8 32 1483 Δρομολόγηση IP LLC
Σουηδία-Telenordia 8 35 PPPoE
Σουηδία-Telia 8 35 1483 Γεφυρωμένο IP LLC
Ελβετία 8 35 PPPoE LLC
Τουρκία (1) 8 35 PPPoE LLC
Τουρκία (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
Αγγλία (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
Αγγλία (2) 0 38 PPPoE LLC
Βενεζουέλα-CANTV 0 33 1483 Δρομολόγηση IP LLC
Βιετνάμ 0 35 PPPoE LLC
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Παράρτημα Β
Πρόσοψη και πίσω όψη

Η πρόσοψη του X6 έχει την παρακάτω όψη:

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις φωτεινές ενδεικτικές λυχνίες της
πρόσοψης.

Λυχνία Περιγραφή
LAN Ανάβει όταν οποιαδήποτε θύρα LAN του X6 είναι

συνδεδεμένη στη θύρα Ethernet μίας συσκευής που
λειτουργεί. Αναβοσβήνει όταν αποστέλλονται δεδομένα.
Πρόσθετες λυχνίες για κάθε θύρα LAN βρίσκονται στο
πίσω μέρος του Χ6.

WLAN Ανάβει όταν λειτουργεί το σημείο ασύρματης πρόσβασης
κι όταν είναι ενεργοποιημένο. Αναβοσβήνει όταν
αποστέλλονται δεδομένα.

LINK Αναβοσβήνει όταν το X6 εκτελεί την ακολουθία εκκίνησής
του. Μένει σταθερά αναμμένη όταν η μονάδα
συγχρονιστεί με τη σύνδεση ADSL της.

Σημείωση: Αν η ένδειξη που αναβόσβηνε δεν αλλάξει σε
σταθερά αναμμένη έπειτα από ένα ή δύο λεπτά, ελέγξτε
με τον παροχέα ADSL σας ότι η σύνδεση ADSL είναι
ενεργοποιημένη ή ανατρέξτε στο Παράρτημα Δ,
Αντιμετώπιση Προβλημάτων στη σελίδα 122.

STATUS Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά την έναρξη
λειτουργίας του X6. Κατόπιν, θα ανάψει μόνο εάν υπάρχει
πρόβλημα με τη μονάδα. Δείτε το Αν Χρειαστείτε Βοήθεια
στη σελίδα 22 για τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος
υποστήριξης πελατών.

PWR Ανάβει όταν το X6 είναι συνδεδεμένο σε παροχή
ρεύματος.
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Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την πίσω όψη.

Θύρα Περιγραφή
PWR Θύρα για τη σύνδεση της μονάδας με το μετασχηματιστή του

X6.

RESET Κουμπί σε εσοχή για επαναφορά του μόντεμ στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Για να κάνετε επαναφορά,
πρέπει να εισάγετε ένα συνδετήρα και να πατήσετε το κουμπί
τρεις φορές.

  LAN 1

  LAN 2

  LAN 3

  LAN 4

Θύρες LAN που μπορούν να συνδέσουν τη μονάδα με ένα
σημείο πρόσβασης, έναν κόμβο δικτύου ή μία θύρα Ethernet
ενός υπολογιστή. Το X6 διαθέτει τέσσερις θύρες LAN.

Πάνω από κάθε θύρα υπάρχει μία μικρή κίτρινη και πράσινη
φωτεινή ένδειξη. Η κίτρινη λυχνία ανάβει όταν η θύρα
συνδεθεί σε θύρα Ethernet 100 Mbs. Η πράσινη φωτεινή
ένδειξη αναβοσβήνει όταν υπάρχει δραστηριότητα στη
συγκεκριμένη γραμμή LAN.

ADSL Υποδοχή για τη σύνδεση του μόντεμ στην τηλεφωνική πρίζα
τοίχου ADSL.
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Παράρτημα Γ
Ρυθμίσεις δικτύου TCP/IP

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh ή Linux, πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου TCP/IP του υπολογιστή σας
έχουν διαμορφωθεί σωστά. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσετε να
συνδεθείτε στο διαδίκτυο.

Σημείωση:
Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, δεν χρειάζεται να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις TCP/IP. Αυτό συμβαίνει επειδή ο
υπολογιστής σας θα τις διαμορφώσει αυτόματα. Μόνο οι χρήστες
Windows που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με τη λειτουργία το
Χ6 πρέπει να επιβεβαιώσουν τις ρυθμίσεις TCP/IP.

Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, ακολουθήστε τα βήματα
στην αντίστοιχη ενότητα για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις TCP/IP
είναι σωστές.

•  Αν χρησιμοποιείτε Macintosh, δείτε το Ρυθμίσεις TCP/IP για
Macintosh στη σελίδα 114.

•  Αν χρησιμοποιείτε Linux, δείτε το Ρυθμίσεις TCP/IP για Linux
στη σελίδα 116.

•  Αν χρησιμοποιείτε Windows, δείτε το Ρυθμίσεις TCP/IP για
Windows στη σελίδα 118.
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Ρυθμίσεις TCP/IP για Macintosh
Ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων δικτύου των υπολογιστών
Macintosh διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα Mac. Για
λειτουργικό σύστημα Χ, δείτε τις οδηγίες στην ενότητα παρακάτω.
Διαφορετικά, δείτε τη σελίδα 115.

Mac OS X
1111 Από το Dock, επιλέξτε System Preferences (Προτιμήσεις

Συστήματος) και στη συνέχεια Network (Δίκτυο) ώστε να
εμφανιστεί η καρτέλα Network (Δίκτυο) . (Στο OS X 3, πρέπει
επίσης να πατήσετε το κουμπί Configure.)

2222 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το Automatic (Αυτόματο) στο
πλαίσιο επιλογής Location (Θέση).

3333 Στην καρτέλα Show (Εμφάνιση), επιλέξτε Built-in Ethernet
(Ενσωματωμένο Ethernet).

4444 Στην καρτέλα TCP/IP, βεβαιωθείτε ότι είναι φωτισμένη η
επιλογή Using DHCP (Χρήση DHCP) στο πλαίσιο επιλογής
Configure (Ρύθμιση Παραμέτρων) : Μη συμπληρώσετε τίποτα
στο πεδίο DHCP Client ID.

5555 Κάντε κλικ στο Apply Now (Εφαρμογή Τώρα) ή (στο Save
(Αποθήκευση), αν σας ζητηθεί) και κλείστε την καρτέλα
Network (Δίκτυο).

6666 Συνεχίστε με την ενότητα Βήμα 3: Δημιουργία Επικοινωνίας στη
σελίδα 13.
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 Στο μενού Apple, επιλέξτε Control Panels (Πίνακες Ελέγχου)
και στη συνέχεια TCP/IP ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο
TCP/IP.

2222 Στο Connect via:, επιλέξτε Ethernet built-in.

3333 Στο Configure:, επιλέξτε Using DHCP Server. Μη
συμπληρώσετε τίποτα στο πεδίο DHCP Client ID.

4444 Κλείστε το παράθυρο TCP/IP. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

5555 Συνεχίστε με την ενότητα Βήμα 3: Δημιουργία Επικοινωνίας στη
σελίδα 13.
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Ρυθμίσεις TCP/IP για Linux
Οι οδηγίες για τη ρύθμιση του χρόνου εκκίνησης DHCP διαφέρουν
σημαντικά από έκδοση σε έκδοση, οπότε ίσως χρειαστεί να
ανατρέξετε στα έγγραφα που συνοδεύουν τη δική σας έκδοση.

Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες για το σύστημα Linux που έχετε,
συνεχίστε με την ενότητα Βήμα 3: Δημιουργία Επικοινωνίας στη
σελίδα 13.

Σημείωση:
Αν έχετε εγκαταστήσει περισσότερες από μια κάρτες δικτύου, θα
πρέπει να επιλέξετε διαφορετικούς κωδικούς αναγνώρισης Ethernet
για καθεμιά από αυτές (eth0, eth1, eth2 κοκ). Αν επιλέξετε
διαφορετικό κωδικό από eth0 για το μόντεμ ADSL, χρησιμοποιήστε
αυτόν τον κωδικό σε όλη τη διαδικασία.

RedHat
Επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε το /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-eth0 ώστε να περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις
γραμμές:

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

SuSE
Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/rc.config; αναζητήστε τις
μεταβλητές NETCONFIG, NETDEV_0 και IFCONFIG_0.

Ορίστε τις ως εξής (δείτε τις οδηγίες στο rc.config):

NETCONFIG="_0"
NETDEV_0="eth0"
IFCONFIG_0="dhcpclient"

Επανεκκινήστε με την εντολή: /sbin/shutdown -r now.
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Debian
Προσθέστε την παρακάτω γραμμή στο αρχείο
/etc/network/interfaces:

iface eth0 inet dhcp

Επανεκκινήστε με την εντολή: /sbin/shutdown -r now.
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Ρυθμίσεις TCP/IP για Windows
Ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων δικτύου των υπολογιστών
Windows διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Πηγαίνετε
στην ενότητα που αντιστοιχεί στο λειτουργικό σύστημα Windows
που έχετε εσείς.

Σημείωση:
Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, δεν χρειάζεται να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις TCP/IP. Αυτό συμβαίνει επειδή ο
υπολογιστής σας θα τις διαμορφώσει αυτόματα. Μόνο οι χρήστες
Windows που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με τη λειτουργία το
Χ6 πρέπει να επιβεβαιώσουν τις ρυθμίσεις TCP/IP.

Windows XP

1111 Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Internet Protocol (TCP/IP)
Properties (Ιδιότητες Πρωτοκόλλου (TCP/IP) Internet).

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας κάντε κλικ στο πλήκτρο Start
(Έναρξη), μεταβείτε στο Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)
και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Network and Internet
Connections (Συνδέσεις Δικτύου και Internet).

bbbb Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection
(Συνδέσεις Τοπικού Δικτύου) και επιλέξτε Properties
(Ιδιότητες).

cccc Επιλέξτε την καταχώρηση TCP/IP της κάρτας NIC (θα
πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο "TCP/IP", αλλά όχι τα
στοιχεία "AOL", "Dial-up" ή "Adapter") και κάντε κλικ στο
πλήκτρο Properties (Ιδιότητες).
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2222 Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία είναι επιλεγμένα, ανάλογα
από το αν χρησιμοποιείτε δυναμική (DHCP) ή στατική
εκχώρηση διευθύνσεων IP:

! Αν χρησιμοποιείτε DHCP (περισσότεροι χρήστες):
Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Obtain an IP
address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP)
καθώς και ότι είναι επιλεγμένο ή το στοιχείο Obtain a DNS
server address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
διακομιστή DNS) ή το στοιχείο Enable DNS
(Ενεργοποίηση DNS). Όλα τα πεδία θα πρέπει να είναι
κενά.

! Αν χρησιμοποιείτε στατική διεύθυνση ΙΡ: Βεβαιωθείτε ότι
είναι επιλεγμένα τα στοιχεία Use the following IP address
(Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης ΙΡ) και Use the
following DNS server addresses (Χρήση των παρακάτω
διευθύνσεων διακομιστή) και ότι εμφανίζονται οι σωστές
τιμές των παραμέτρων IP address (Διεύθυνση ΙΡ), Subnet
mask (Μάσκα Υποδικτύου), Default gateway
(Προεπιλεγμένη Πύλη) και Preferred DNS server
(Προτιμώμενος Διακομιστής DNS).

Windows 2000

1111 Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Internet Protocol (TCP/IP)
Properties (Ιδιότητες Πρωτοκόλλου (TCP/IP) Internet).

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο πλήκτρο Start
(Έναρξη), μεταβείτε στο στοιχείο Settings (Ρυθμίσεις) και
στη συνέχεια στο Network and Dial-up Connections
(Συνδέσεις δικτύου και μέσω τηλεφώνου).

bbbb Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection
(Συνδέσεις Τοπικού Δικτύου) και επιλέξτε Properties
(Ιδιότητες).

cccc Επιλέξτε την καταχώρηση TCP/IP της κάρτας NIC (θα
πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο "TCP/IP", αλλά όχι τα
στοιχεία "AOL", "Dial-up" ή "Adapter") και κάντε κλικ στο
πλήκτρο Properties (Ιδιότητες).
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2222 Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία είναι επιλεγμένα, ανάλογα
από το αν χρησιμοποιείτε δυναμική (DHCP) ή στατική
εκχώρηση διευθύνσεων IP:

! Αν χρησιμοποιείτε DHCP (περισσότεροι χρήστες):
Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Obtain an IP
address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP)
καθώς και ότι είναι επιλεγμένο ή το στοιχείο Obtain a DNS
server address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
διακομιστή DNS) ή το στοιχείο Enable DNS
(Ενεργοποίηση DNS). Όλα τα πεδία θα πρέπει να είναι
κενά.

! Αν χρησιμοποιείτε στατική διεύθυνση ΙΡ: Βεβαιωθείτε ότι
είναι επιλεγμένα τα στοιχεία Use the following IP address
(Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης ΙΡ) και Use the
following DNS server addresses (Χρήση των παρακάτω
διευθύνσεων διακομιστή) και ότι εμφανίζονται οι σωστές
τιμές των παραμέτρων IP address (Διεύθυνση ΙΡ), Subnet
mask (Μάσκα Υποδικτύου), Default gateway
(Προεπιλεγμένη Πύλη) και Preferred DNS server
(Προτιμώμενος Διακομιστής DNS).

Windows 98/Me

1111 Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Internet Protocol (TCP/IP)
Properties (Ιδιότητες Πρωτοκόλλου (TCP/IP) Internet).

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο πλήκτρο Start
(Έναρξη), μεταβείτε στο στοιχείο Settings (Ρυθμίσεις) και
στη συνέχεια στο Control Panel (Πίνακας Ελέγχου).

bbbb Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network (Δίκτυο) για να
εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Network (Δίκτυο).

cccc Επιλέξτε την καταχώρηση TCP/IP της κάρτας NIC (θα
πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο "TCP/IP", αλλά όχι τα
στοιχεία "AOL", "Dial-up" ή "Adapter"). Κάντε κλικ στο
πλήκτρο Properties (Ιδιότητες) και στη συνέχεια στο
πλήκτρο ΟΚ.
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2222 Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία είναι επιλεγμένα, ανάλογα
από το αν χρησιμοποιείτε δυναμική (DHCP) ή στατική
εκχώρηση διευθύνσεων IP:

! Αν χρησιμοποιείτε DHCP (περισσότεροι χρήστες):
Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Obtain an IP
address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP)
καθώς και ότι είναι επιλεγμένο ή το στοιχείο Obtain a DNS
server address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
διακομιστή DNS) ή το στοιχείο Enable DNS
(Ενεργοποίηση DNS). Όλα τα πεδία θα πρέπει να είναι
κενά.

! Αν χρησιμοποιείτε στατική διεύθυνση ΙΡ: Βεβαιωθείτε ότι
είναι επιλεγμένο το στοιχείο Specify an IP address
(Καθορισμός διεύθυνσης ΙΡ) και ότι εμφανίζονται οι σωστές
τιμές των παραμέτρων IP Address (Διεύθυνση ΙΡ) και
Subnet Mask (Μάσκα Υποδικτύου). Στην καρτέλα DNS
Configuration (Διαμόρφωση DNS), βεβαιωθείτε ότι είναι
επιλεγμένο το στοιχείο Enable DNS (Ενεργοποίηση DNS)
και ότι εμφανίζεται κάτι στο πλαίσιο Host (Κεντρικός
Υπολογιστής). (Εάν όχι, εισάγετε κάποιο όνομα, λέξη ή
συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών.) Βεβαιωθείτε ότι το
πλαίσιο DNS Server Search Order (Σειρά Αναζήτησης
Διακομιστή DNS) περιέχει την τιμή 10.0.0.2 ή την τιμή
10.0.0.3.
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Παράρτημα Δ
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα ακόλουθα είναι κάποια προβλήματα που ενδέχεται να
αντιμετωπίσετε και κάποιες πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση της
κατάστασης.

Πρόβλημα
Η λυχνία ADSL του Χ6 μου αναβοσβήνει συνεχώς και δεν παραμένει
σταθερά αναμμένη.

Αντιμετώπιση
Υπάρχουν αρκετές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτό το
πρόβλημα. Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

•  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά
συνδεδεμένο στην πρίζα και στην υποδοχή ADSL στο πίσω
μέρος του Χ6 (όχι στην υποδοχή PHONE στο πίσω μέρος του
μόντεμ).

•  Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένο το
τηλεφωνικό καλώδιο έχει ενεργοποιηθεί για υπηρεσίες ADSL.
Επιβεβαιώστε το με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ADSL.

•  Το τηλεφωνικό σας καλώδιο μπορεί να είναι ελαττωματικό.
Αντικαταστήστε το με ένα καινούριο.

•  Βεβαιωθείτε ότι έχετε τηλεφωνικά φίλτρα σε όλα τα τηλέφωνα και
τις συσκευές φαξ που χρησιμοποιούν την ίδια γραμμή ADSL στο
Χ6. Αυτές οι συσκευές μπορεί να παράγουν θόρυβο και να
παρεμβάλλονται στη σύνδεση ADSL όταν λειτουργούν.
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Πρόβλημα
Η λυχνία ADSL του X6 είναι σταθερά αναμμένη, αλλά δεν μπορώ να
συνδεθώ στο Internet.

Αντιμετώπιση
Υπάρχουν αρκετές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτό το
πρόβλημα. Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

•  Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές ρυθμίσεις VPI, VCI
και Ενθυλάκωσης. Δείτε το Παράρτημα Α στη σελίδα 107.

•  Αν η Ενθυλάκωση ξεκινά με PPP, βεβαιωθείτε ότι έχετε
πληκτρολογήσει σωστά το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό
Πρόσβασης ADSL. (Προσέξτε ότι αυτές οι παράμετροι ΔΕΝ
είναι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που
χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Zoom Configuration
Manager (Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom) στη
σελίδα 13.)

! Αν είχατε επιλέξτε την αυτόματη διαμόρφωση των
ρυθμίσεων του μόντεμ, ανοίξτε τη σελίδα Basic Setup
(Βασική Ρύθμιση) και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το
MANUAL και στη συνέχεια επιλέξτε 7 από τον πτυσσόμενο
κατάλογο Virtual Circuit. Όταν η οθόνη αλλάξει και
εμφανιστούν οι αυτόματες ρυθμίσεις, επιλέξτε MANUAL
ξανά και στη συνέχεια εισάγετε το σωστό όνομα χρήστη και
το σωστό κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία. Κάντε
κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών) και στο
Write Settings to Flash (Εγγραφή Ρυθμίσεων στη μνήμη
Flash).

! Αν διαμορφώσατε το μόντεμ με το χέρι, ανοίξτε τη σελίδα
Basic Setup (Βασική Ρύθμιση), βεβαιωθείτε ότι έχει
επιλεχθεί το MANUAL και στη συνέχεια εισάγετε το σωστό
όνομα χρήστη και το σωστό κωδικό πρόσβασης στα
αντίστοιχα πεδία. Κάντε κλικ στο Save Changes
(Αποθήκευση Αλλαγών) και στο Write Settings to Flash
(Εγγραφή Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).
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•  Επαληθεύστε ότι η σύνδεση ADSL της εταιρείας παροχής
υπηρεσιών σας λειτουργεί κανονικά. (Επικοινωνήστε με το τμήμα
υποστήριξης πελατών της υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών σας για
να το επαληθεύσετε.)

•  Μόνο για χρήστες Windows: Επαληθεύστε ότι η ρύθμιση των
παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης στο Web στον
υπολογιστή στον οποίο έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό έχει
γίνει για network connection (σύνδεση δικτύου) (μπορεί να
ονομάζεται Local Area Network (Τοπικό Δίκτυο) ή σύνδεση
broadband (ευρείας ζώνης)). Αν χρειάζεστε βοήθεια για τη
διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης στο δίκτυο, δείτε το
Παράρτημα Ε: Διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης
στο δίκτυο στη σελίδα 129.

•  Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου TCP/IP έχουν
διαμορφωθεί σωστά στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό,
δείτε την αντίστοιχη ενότητα.

! Αν χρησιμοποιείτε Macintosh, δείτε το Ρυθμίσεις TCP/IP
για Macintosh στη σελίδα 114.

! Αν χρησιμοποιείτε Linux, δείτε το Ρυθμίσεις TCP/IP για
Linux στη σελίδα 116.

! Αν χρησιμοποιείτε Windows, δείτε το Ρυθμίσεις TCP/IP
για Windows στη σελίδα 118.
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Πρόβλημα
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο Zoom Configuration Manager
(Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom). Πληκτρολόγησα
http://10.0.0.2, αλλά δεν μου ζητά όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης.

Αντιμετώπιση
Υπάρχουν αρκετές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτό το
πρόβλημα. Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

•  Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh ή Linux, ενδέχεται να
μην έχουν διαμορφωθεί σωστά οι ρυθμίσεις TCP/IP. Δείτε τη
σελίδα 113 για περισσότερες πληροφορίες.

•  Αν χρησιμοποιείτε Mac OS X 10.3 ή νεότερη έκδοση,
ανανεώστε τη διεύθυνση ΙΡ. Πηγαίνετε στο System Preferences
και επιλέξτε Network. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Configure και
στη συνέχεια στο πλήκτρο Renew DHCP Lease.

•  Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, εκτελέστε τη
λειτουργία Αποδέσμευσης/Ανανέωσης (Release/Renew).

! Windows 2000/XP: Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε
κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), πηγαίνετε στο Programs
(Προγράμματα), Accessories (Βοηθήματα) και στη
συνέχεια επιλέξτε Command Prompt (Παράθυρο γραμμής
εντολών). Πληκτρολογήστε ipconfig /all και στη συνέχεια
πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας. Στο
παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στη συνέχεια,
βεβαιωθείτε ότι φωτίζεται το NIC adapter στον
πτυσσόμενο κατάλογο. Κάντε κλικ στο Renew και στη
συνέχεια στο Release. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε
10.0.0.2 στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος
περιήγησης στο δίκτυο και θα πρέπει να εμφανιστεί το
παράθυρο διαλόγου Network Password.
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! Windows 95/98/Me: Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε
κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη) και πηγαίνετε στο Run
(Εκτέλεση). Πληκτρολογήστε winipcfg και στη συνέχεια
κάντε κλικ στο OK. Στο παράθυρο διαλόγου που
εμφανίζεται στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι φωτίζεται το NIC
adapter στον πτυσσόμενο κατάλογο. Κάντε κλικ στο
Renew και στη συνέχεια στο Release. Στη συνέχεια,
πληκτρολογήστε 10.0.02 στη γραμμή διευθύνσεων του
προγράμματος περιήγησης στο δίκτυο και θα πρέπει να
εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Network Password.

Πρόβλημα
Ο υπολογιστής στον οποίο εγκατέστησα το λογισμικό Χ6 συνδέεται
στο δίκτυο αλλά ένας ή περισσότεροι από τους επιπλέον υπολογιστές
που έχω συνδέσει απευθείας στο μόντεμ δεν έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

Αντιμετώπιση
Υπάρχουν αρκετές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτό το
πρόβλημα. Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

•  Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή σύνδεση μεταξύ της θύρας LAN
του Χ6 και του υπολογιστή που δεν έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

•  Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή που δεν έχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό θα αναγκάσει τον υπολογιστή να
αποδεσμεύσει και να ανανεώσει τη διεύθυνση IP του.

•  Προσπαθήστε τα παρακάτω για όλους τους υπολογιστές που δεν
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής
είναι συνδεδεμένος με τη θύρα Ethernet σε μια από τις θύρες
LAN του μόντεμ Χ6. Εκτελέστε το CD εγκατάστασης (όπως
περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση του λογισμικού στη
σελίδα 9), επανεκκινήστε τον υπολογιστή και στη συνέχεια
προσπαθήστε να συνδεθείτε σε μια γνωστή ιστοσελίδα για να
βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει η σύνδεση στο διαδίκτυο.
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Πρόβλημα
Ο υπολογιστής στον οποίο έχω εγκαταστήσει το λογισμικό Χ6
συνδέεται στο δίκτυο αλλά οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι
μέσω της συσκευής δικτύου (όπως σημείο ασύρματης πρόσβασης,
δρομολογητής, κόμβος ή διακόπτης) δεν έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

Αντιμετώπιση
Το πρόβλημα βρίσκεται πιθανότατα στη συσκευή δικτύου που έχετε
(όπως σημείο ασύρματης πρόσβασης, δρομολογητής, κόμβος ή
διακόπτης). Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

•  Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε όλους τους υπολογιστές του
δικτύου σας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή,
επανεκκινήστε όλους τους υπολογιστές που συνδέονται στο
δρομολογητή. Αυτό θα αναγκάσει τους υπολογιστές να
αποδεσμεύσουν και να ανανεώσουν τις διευθύνσεις IP τους.

•  Αν χρησιμοποιείτε σημείο ασύρματης πρόσβασης ή
δρομολογητή, επαληθεύστε ότι η συσκευή χρησιμοποιεί το
Πρωτόκολλο δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικού
υπολογιστή (DHCP). Αυτό το πρωτόκολλο είναι επίσης γνωστό
ως δυναμική εκχώρηση διευθύνσεων IP. Ανάλογα με τη συσκευή
σας, αυτό μπορεί να ελέγχεται από την επιλογή Obtain an IP
address automatically. Αν χρειάζεστε βοήθεια, ανατρέξτε στη
βιβλιογραφία που σας έχει παρασχεθεί με τη συσκευή δικτύου
σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της.

•  Για βοήθεια, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που σας έχει
παρασχεθεί με τη συσκευή δικτύου σας ή επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της.
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Παράρτημα Ε
Διαμόρφωση του προγράμματος

περιήγησης στο δίκτυο

Σημαντικό!
Αυτή η ενότητα αφορά μόνο τους υπολογιστές Windows. Αν
χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh ή Linux, το πρόγραμμα
περιήγησης έχει ήδη διαμορφωθεί κατάλληλα. Ωστόσο, πρέπει να
επιβεβαιώσετε ότι οι ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σας έχουν
διαμορφωθεί σωστά. Δείτε τις ενότητες Ρυθμίσεις TCP/IP για
Macintosh στη σελίδα 114 ή Ρυθμίσεις TCP/IP για Linux στη
σελίδα 116 για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να το
κάνετε αυτό.

Όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, το λογισμικό που
χρησιμοποιείτε για σύνδεση στο διαδίκτυο πρέπει να ρυθμιστεί για
σύνδεση δικτύου, όχι για σύνδεση μέσω τηλεφώνου. Αυτή η
ρύθμιση πρέπει να έχει γίνει αυτόματα κατά την εγκατάσταση του
λογισμικού.

Αν δείτε ότι πρέπει να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο
δίκτυο, αυτή η ενότητα περιλαμβάνει οδηγίες για τις πρόσφατες
εκδόσεις δυο γνωστών τέτοιων προγραμμάτων: Internet Explorer 5.0
(ή νεότερη έκδοση) και Netscape Navigator 7.2. Η ρύθμιση γίνεται
στον ίδιο υπολογιστή όπου εγκαταστήσατε το λογισμικό Χ6.

Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που έχετε στον υπολογιστή
Windows, ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες αυτής της ενότητας.

Συμβουλή:
Αν χρησιμοποιείτε μία παλαιότερη έκδοση ενός από αυτά τα
προγράμματα περιήγησης, η ρύθμιση παραμέτρων μπορεί να είναι
ελαφρώς διαφορετική από την παρακάτω. Σε αυτές τις περιπτώσεις—
ή αν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης—ρυθμίστε
τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησης για να χρησιμοποιεί
σύνδεση δικτύου (αυτή μπορεί να ονομάζεται Local Area Network
(Τοπικό Δίκτυο) ή σύνδεση broadband (ευρείας ζώνης)).
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Ρύθμιση των παραμέτρων του Internet
Explorer
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν την έκδοση 5.0 ή νεώτερη του
Internet Explorer. (Αν δεν έχετε αυτή την έκδοση, μπορείτε να
πάρετε μία δωρεάν αναβάθμιση από την Microsoft. Αν δεν είστε
βέβαιος για το ποια έκδοση έχετε, ανοίξτε το Internet Explorer και
από το μενού Help (Βοήθεια), επιλέξτε About Internet Explorer
(Πληροφορίες για τον Internet Explorer). Ο αριθμός της έκδοσης
είναι ακριβώς κάτω από το λογότυπο Microsoft Internet Explorer.
Μπορείτε να αγνοήσετε όλους τους αριθμούς έπειτα από την τελεία
που ακολουθεί το πρώτο ψηφίο.)

1111 Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Internet
Explorer και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).

Συμβουλή:
Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet
Explorer με αυτό τον τρόπο, ανοίξτε το Control Panel
(Πίνακας Ελέγχου) στον υπολογιστή σας (κάντε κλικ στο
πλήκτρο Start (Έναρξη) και στη συνέχεια, ανάλογα με τον
υπολογιστή σας, κάντε κλικ είτε στο Control Panel (Πίνακας
Ελέγχου) ή κλικ στο Settings (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια στο
Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)). Στο Control Panel
(Πίνακας Ελέγχου), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet
Options (Επιλογές Internet). Αν αυτό το εικονίδιο δεν
εμφανιστεί, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network and
Internet Options (Επιλογές Δικτύου και Internet) και στη
συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Options
(Επιλογές Internet).

2222 Στο πλαίσιο διαλόγου Internet Properties (Ιδιότητες Internet),
επιλέξτε την καρτέλα Connections (Συνδέσεις), έπειτα κάντε
κλικ στο πλήκτρο Setup (Ρύθμιση).

3333 Η διαδικασία ρύθμισης θα προχωρήσει διαφορετικά, ανάλογα με
το λειτουργικό σας σύστημα. Στον παρακάτω πίνακα
παρατίθενται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας για υπολογιστή
Windows.
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Windows XP Windows 98/Me/2000

a. Στο πλαίσιο διαλόγου
Welcome to the New
Connection Wizard
(Καλώς ορίσατε στο Νέο
Οδηγό Σύνδεσης), κάντε
κλικ στο Next (Επόμενο).
(Αν δείτε ένα πλαίσιο
διαλόγου Location
Information (Πληροφορίες
Τοποθεσίας), κάντε κλικ
στο Cancel (Άκυρο) και
στη συνέχεια όταν
ερωτηθείτε αν είστε
βέβαιος ότι θέλετε να
ακυρώσετε, κάντε κλικ στο
Yes (Ναι) για επιστροφή
στο πλαίσιο διαλόγου
Welcome.)

b. Στο πλαίσιο διαλόγου
Network Connection
Type (Τύπος Σύνδεσης
Δικτύου), επιλέξτε
Connect to the Internet
(Σύνδεση στο Internet) και
στη συνέχεια κάντε κλικ
στο Next (Επόμενο).

c. Στο πλαίσιο διαλόγου
Getting Ready
(Προετοιμασία), επιλέξτε
Set up my connection
manually (Χειροκίνητη
ρύθμιση σύνδεσης) και
στη συνέχεια κάντε κλικ
στο Next (Επόμενο).

d. Στο πλαίσιο διαλόγου
Internet Connection
(Σύνδεση Internet),
επιλέξτε Connect using a
broadband connection
that is always on
(Σύνδεση με χρήση
ευρείας ζώνης που είναι
συνεχώς ενεργοποιημένη)
και στη συνέχεια κάντε
κλικ στο Next (Επόμενο).

a. Στο πλαίσιο διαλόγου
Internet Connection
Wizard (Οδηγός Σύνδεσης
Internet), επιλέξτε I want
to set up my Internet
connection manually, or
I want to connect
through a local area
network (LAN)
(Χειροκίνητη ρύθμιση της
σύνδεσης Internet ή
σύνδεση μέσω τοπικού
δικτύου (LAN)) και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο
Next (Επόμενο).

b. Στο πλαίσιο διαλόγου
Setting up your Internet
connection (Ρύθμιση
σύνδεσης internet),
επιλέξτε I connect
through a local area
network (LAN) (Σύνδεση
μέσω τοπικού δικτύου
(LAN)) και στη συνέχεια
κάντε κλικ στο Next
(Επόμενο).

c. Στο πλαίσιο διαλόγου
Local area network
Internet configuration
(Ρυθμίσεις παραμέτρων
τοπικού δικτύου internet),
αποεπιλέξτε το
τετραγωνίδιο Automatic
discovery of proxy
server (Αυτόματη εύρεση
του διακομιστή
μεσολάβησης) και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο
Next (Επόμενο).

d. Στο πλαίσιο διαλόγου Set
Up Your Internet Mail
Account (Εγκατάσταση
Λογαριασμού
Αλληλογραφίας internet)
επιλέξτε No (Όχι) και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο
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e. Στο πλαίσιο διαλόγου
Completing the New
Connection Wizard
(Ολοκλήρωση του Οδηγού
Νέας Σύνδεσης), κάντε
κλικ στο Finish (Τέλος).

Next (Επόμενο).

e. Στο πλαίσιο διαλόγου
Completing the New
Connection Wizard
(Ολοκλήρωση του Οδηγού
Νέας Σύνδεσης),
αποεπιλέξτε το
τετραγωνίδιο To connect
to the Internet
immediately, select this
box… (Για άμεση σύνδεση
στο Internet, επιλέξτε αυτό
το τετραγωνίδιο…) (αν
εμφανίζεται) και κάντε κλικ
στο Finish (Τέλος).

4444 Αν μπήκατε στις ρυθμίσεις του Internet Explorer από το
Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) (όπως επεξηγείται στη
"Συμβουλή" που ακολουθεί το βήμα 1), το παράθυρο Control
Panel (Πίνακας Ελέγχου) θα είναι ακόμη ανοιχτό. Κλείστε το
πριν συνεχίσετε.
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Ρύθμιση των παραμέτρων του Netscape
Navigator
Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν την έκδοση 7.2 του Netscape
Navigator. (Αν δεν έχετε την Έκδοση 7.2, μπορείτε να πάρετε μια
δωρεάν αναβάθμιση από την Netscape Communication Corp. Αν
δεν είστε βέβαιος για το ποια έκδοση έχετε, ανοίξτε το Netscape
Navigator και από το μενού Help (Βοήθεια), επιλέξτε About
Netscape (Πληροφορίες για το Netscape). Ο αριθμός της έκδοσης
είναι στο πάνω μέρος της οθόνης.)

1111 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Netscape Navigator που
βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας για να ανοίξετε το
πρόγραμμα περιήγησης.

2222 Από το μενού Edit (Επεξεργασία), επιλέξτε Preferences
(Προτιμήσεις) για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Preferences
(Προτιμήσεις).

3333 Στη λίστα Category (Κατηγορία), κάντε κλικ στο τρίγωνο που
βρίσκεται αριστερά από το Advanced (Για προχωρημένους) για
να εμφανιστεί μια λίστα επιλογών κάτω από αυτό, και στη
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συνέχεια επιλέξτε Proxies (Διακομιστές διαμεσολάβησης). Το
πλαίσιο διαλόγου Preferences (Προτιμήσεις) αλλάζει για να
εμφανίσει τους διακομιστές διαμεσολάβησης που μπορείτε να
ορίσετε.

4444 Επιλέξτε Direct connection to the Internet (Άμεση σύνδεση
στο Internet) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK.
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Παράρτημα ΣΤ
Ασύρματα κανάλια ανά χώρα

Στις περισσότερες χώρες τα κανάλια 1-13 είναι κανονικά για τα
ιδιωτικά ασύρματα δίκτυα. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται χώρες
που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν άλλα κανάλια, εκτός των 1-13,
για τα ιδιωτικά ασύρματα δίκτυα.

Χώρα Κανάλια
Γαλλία 10-13
Ισραήλ 4-9
Ιαπωνία 1-13

14 (μόνο 802.11b)
Ταϊβάν 1-11
Η.Π.Α. 1-11
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Παράρτημα Ζ
Πληροφορίες κανονισμών

Δήλωση Μέρους 68 Κανόνων FCC στις Η.Π.Α.
Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το Μέρος 68 των κανόνων FCC και των απαιτήσεων
που υιοθετήθηκαν από το ACTA. Η μονάδα φέρει στο πίσω μέρος σήμα, το οποίο
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφοριών ένα αναγνωριστικό προϊόντος με τη μορφή
US:AAAEQ##TXXXX. Κατόπιν αίτησης, αυτός ο αριθμός πρέπει να παρασχεθεί στην
εταιρεία τηλεφωνίας.
Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί τους παρακάτω βασικούς τύπους υποδοχών για σύνδεση
δικτύου: RJ11C.
Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει υποδοχή συμβατή με FCC. Σχεδιάστηκε για να συνδέεται
στο δίκτυο τηλεφωνίας ή στη καλωδίωση χώρων με συμβατά βύσματα και καλώδια που
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Τμήματος 68 των κανόνων FCC.
Ο Αριθμός Ισοδυναμίας Κουδουνιών (Ringer Equivalence Number) ή REN, χρησιμοποιείται
για τον καθορισμό του αριθμού των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεφωνική
γραμμή. Σε περίπτωση υπέρβασης του REN ενδέχεται να μην ηχήσει ο εξοπλισμός σε
εισερχόμενη κλήση. Στις περισσότερες περιοχές, το άθροισμα των αριθμών REN όλων των
συσκευών σε μία γραμμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το πέντε (5,0).
Στην ατυχή περίπτωση που αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει βλάβη στο δίκτυο τηλεφωνίας, η
εταιρεία τηλεφωνίας μπορεί να αποσυνδέσει παροδικά την υπηρεσία σας. Η εταιρεία τηλεφωνίας
θα προσπαθήσει να σας προειδοποιήσει για τυχόν τέτοια αποσύνδεση, αλλά αν δεν μπορέσει
λόγω πρακτικών λόγων, ενδέχεται πρώτα να αποσυνδέσει την υπηρεσία και κατόπιν να σας
ενημερώσει όσο το δυνατό συντομότερα. Στην περίπτωση που αυτή η αποσύνδεση θεωρηθεί
απαραίτητη, θα παροτρυνθείτε για το δικαίωμά σας να υποβάλλεται αγωγή με το FCC.
Κατά καιρούς, η εταιρεία τηλεφωνίας ενδέχεται να κάνει αλλαγές στις εγκαταστάσεις, τον
εξοπλισμό ή σε χειρισμούς που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. Σε
αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία τηλεφωνίας είναι υποχρεωμένη να σας προειδοποιήσει έγκαιρα
έτσι ώστε να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να έχετε αδιάλειπτη υπηρεσία.
Δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα στον εξοπλισμό που να μπορούν να επισκευασθούν από το
χρήστη. Δείτε το μονόφυλλο της Εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή ή την
εγγύηση.
Είναι παράνομο για οποιονδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσει υπολογιστή ή
άλλη ηλεκτρονική συσκευή για την αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος μέσω τηλεφώνου-φαξ
εκτός αν το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει καθαρά, σε περιθώριο στο πάνω ή κάτω μέρος κάθε
μεταδιδόμενης σελίδας ή στην πρώτη σελίδα της μετάδοσης, την ημερομηνία και την ώρα
αποστολής και την ταυτότητα της επιχείρησης, της άλλης οντότητας ή του ατόμου που στέλνει
το μήνυμα και τον αριθμό τηλεφώνου της συσκευής αποστολής ή της επιχείρησης, της άλλης
οντότητας ή του ατόμου. Ο αριθμός τηλεφώνου που παρέχεται μπορεί να μην είναι αριθμός
900 ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός η χρέωση του οποίου υπερβαίνει τη χρέωση τοπικών
κλήσεων και κλήσεων μεγάλης απόστασης. Οι συσκευές τηλεφώνου-φαξ που έχουν
κατασκευαστεί στις ή μετά τις 20 Δεκεμβρίου 1992 πρέπει να δηλώνουν καθαρά αυτές τις
πληροφορίες ταυτοποίησης σε κάθε μεταδιδόμενο μήνυμα. Οι πλακέτες μόντεμ-φαξ που έχουν
κατασκευαστεί στις ή μετά τις 13 Δεκεμβρίου 1995 πρέπει να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις της παρούσας ενότητας.
Αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημόσια τηλεφωνική υπηρεσία με
νόμισμα, η οποία παρέχεται από την εταιρεία τηλεφωνίας. Η σύνδεση στην Υπηρεσία Κοινής
Τηλεφωνικής Γραμμής υπόκειται στις χρεώσεις της πολιτείας. Επικοινωνήστε με την επιτροπή
υπηρεσίας κοινής ωφέλειας της πολιτείας σας, την επιτροπή της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ή
την εταιρική επιτροπή για περισσότερες πληροφορίες.



136 Εγχειρίδιο Χρήστη Χ6 ADSL

Δήλωση Εκπομπών Μέρους 15 Κανόνων FCC στις ΗΠΑ
Αυτός ο εξοπλισμός ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για τις
ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια
έχουν σχεδιασθεί ώστε να παρέχουν λογική προστασία κατά επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή
εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί
ραδιοσυχνότητα και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες,
ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ασύρματες επικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν δίνεται καμία εγγύηση ότι δεν θα συμβεί παρεμβολή σε συγκεκριμένη
εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί θέτοντας τον εξοπλισμό εκτός και εντός
λειτουργίας, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
•  Επαναπροσανατολισμός ή επανατοποθέτηση της κεραίας λήψης.
•  Αύξηση του διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
•  Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα από διαφορετικό κύκλωμα σε σχέση με εκείνο που

συνδέεται ο δέκτης.
•  Λήψη βοήθειας από την αντιπροσωπεία ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων.

Βιομηχανική Καναδική Δήλωση Εκπομπών
Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β πληροί όλες τις προδιαγραφές των Καναδικών Κανονισμών περί
εξοπλισμού που προκαλεί παρεμβολές. Cet appareil numιrique de la classe B respecte toutes les exigences
du Rθglement sur le matιriel brouilleur du Canada.

Βιομηχανική Καναδική Δήλωση CS03
Σημείωση: Το βιομηχανικό καναδικό σήμα ταυτοποιεί πιστοποιημένο εξοπλισμό. Αυτή η πιστοποίηση
σημαίνει ότι ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις προστασίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τις
προϋποθέσεις λειτουργίας και ασφάλειας όπως προβλέπονται στα αρμόδια έγγραφα Τεχνικών Απαιτήσεων
Τερματικού Εξοπλισμού. Το Τμήμα δεν εγγυάται ότι ο εξοπλισμός θα λειτουργεί για την ικανοποίηση του
χρήστη.

Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι χρήστες πρέπει να βεβαιώνονται ότι η σύνδεση στις υπηρεσίες της
τοπικής εταιρείας τηλεπικοινωνίας επιτρέπεται. Επίσης ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί με αποδεκτή
μέθοδο. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι η συμμόρφωση με τους παραπάνω όρους ενδέχεται να μην
προλαμβάνει υποβάθμιση των υπηρεσιών σε ορισμένες καταστάσεις.
Οι επισκευές σε πιστοποιημένο εξοπλισμό πρέπει να συντονίζονται από αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο από
τον προμηθευτή. Τυχόν επισκευές ή τροποποιήσεις από τον χρήστη στον εξοπλισμό, ή δυσλειτουργίες του
εξοπλισμού, ενδέχεται να δώσουν το δικαίωμα στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών να ζητήσει από το χρήστη να
αποσυνδέσει τον εξοπλισμό.
Οι χρήστες πρέπει να βεβαιώνονται, για λόγους προστασίας τους, ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις γείωσης της
παροχής ρεύματος, των τηλεφωνικών γραμμών και του εσωτερικού συστήματος μεταλλικών σωληνώσεων
νερού, αν υπάρχουν, είναι συνδεδεμένες μαζί. Αυτή η προφύλαξη είναι ιδιαίτερα σημαντική στις αγροτικές
περιοχές. Προσοχή: Οι χρήστες δεν πρέπει να επιχειρήσουν να κάνουν αυτές τις συνδέσεις μόνοι τους, αλλά
να επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή επιθεώρησης ρεύματος, ή με έναν ηλεκτρολόγο, ανάλογα.
Σημείωση: Ο Αριθμός Ισοδυναμίας Κουδουνιών (Ringer Equivalence Number-REN) που έχει δοθεί σε
κάθε τερματική συσκευή παρέχει ένδειξη του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού τερματικών που μπορούν να
συνδεθούν σε μία τηλεφωνική διασύνδεση. Το όριο σε μία διασύνδεση μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε
συνδυασμό συσκευών που υπόκεινται μόνο στην απαίτηση το άθροισμα των αριθμών REN όλων των
συσκευών να μην υπερβαίνει το 5.
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Ευρωπαϊκή Δήλωση Συμμόρφωσης
Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία
1999/5/ΕΕ (Οδηγία R&TTE) μέσω των παρακάτω. Αυτό το προϊόν φέρει τη Σήμανση CE.

Οδηγία Πρότυπο Αναφορά
Ελέγχου

73/23/EEC-Χαμηλή
τάση

EN 60950: 2000
IEC 60950 3η έκδ. 1999

ηλεκτρική
ασφάλεια

89/336/EEC-
Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα

EN 55024: 1998
EN 55022 1998 

Ατρωσία EMC
εκπομπές EMC

Δήλωση Ηλεκτροστατικής Εκφόρτισης
Αυτή η μονάδα ενδέχεται να χρειαστεί επαναρύθμιση μετά από συμβάν έντονης ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.

Σημείωση: Αν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο, χρησιμοποιήστε ένα ισοδύναμο
καλώδιο με ελάχιστες προδιαγραφές AWG 26.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο για τηλεπικοινωνιακή χρήση
Αρ. 26 AWG ή μεγαλύτερο που αναγράφεται στον κατάλογο UL ή κάποιο Πιστοποιημένο από την CSA.

Στο CD παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για τη συμμόρφωση.
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