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4 Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

X4, hepsi tek bir cihazda birleştirilmiş bir ADSL modem ve ağ
geçidi/yönlendiricidir.

ASDL modemi, İnternet servis sağlayıcınız ile internete
bağlanmanızı sağlar.

Ağgeçidi/yönlendirici, İnternet ile kendi yerel ağınız arasında bir ara
yüz görevi görür.  Aynı zamanda, yerel ağınızdan İnternet erişimini
kontrol etmenizi sağlayan ve yerel ağınızı istenmeyen trafiğe karşı
koruyan bir gelişmiş güvenlik duvarı içerir.

X4’ün Universal Plug and Play (UPnP™) özelliği bulunur. Bu
sayede, bilgisayarınıza veya ağa UPnP özelliği bulunan başka
cihazlar bağlarsanız (oyun uygulaması, router veya bağımsız
güvenlik duvarı gibi), bu cihazlar X4’ü otomatik olarak algılar ve
hepsinin bir arada çalışabilmesi için gerekli ayarlamalar otomatik
olarak yapılır.

Bu Kullanım Kılavuzu’nda Windows, Macintosh ve Linux
bilgisayarlara yönelik kullanım talimatları ile X4’ün gelişmiş ayar
seçeneklerine ilişkin bilgiler mevcuttur. Bazı durumlarda
kullanıcıların gelişmiş ayarları kullanması gerekebilir (örneğin, sabit
bir IP adresi kullanıyorsanız).
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1
Kurulum Talimatları

Bu bölümde X4’ün kurulumu ve İnternet’e bağlanma ile ilgili
temel talimatlar mevcuttur. Bu talimatlar Macintosh, Linux veya
Windows işletim sistemi kullanıcılarına yöneliktir. X4’ünüzü
daha önce kurduysanız (Windows kullanıcıları için hazırlanan
ayrı bir Hızlı Kurulum kitapçığı kullanarak), bu bölümü atlayıp
Bölüm 2’den devam edebilirsiniz.

Önemli Uyarı! Başlamadan
Önce
ADSL X4 modeminizi kurmadan önce telefon hattınızda DSL
servisini aktive ettirmiş olmanız gerekir.  Bunun için, Türk Telekom
ADSL servisine abone olmanız gerekmektedir.  (Servis sağlayıcınız
“ADSL servisi” yerine “DSL servisi” ifadesini kullanıyor olabilir.)

Ürün Kutusunda Bulunanlar
Ürün kutunuzda aşağıdaki parçalar bulunmaktadır:

Zoom ADSL
X4 Modem

Telefon Fişi

Ethernet
Kablosu

USB Kablosu

Elektrik
Kablosu

Yazılım
CD-ROM
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CD’de kurulum yazılımı, ilgili dokümanlar, garanti belgesi ve
Teknik Destek bilgileri bulunmaktadır.

Eğer eksik veya hasarlı bir parça varsa, Oluşum Bilgisayar
Müşteri Destek hattına, ürünü satın aldığınız bayiye veya
doğrudan ürün distribütörü Oluşum Bilgisayara başvurunuz.
Ayrıca, bazı modellerde ürün kutusunda aşağıdaki parçalar da
bulunmaktadır:

•  Telefon fiş adaptörü;  telefon kablosunu belirli bir fişe
takabilmeniz için (sadece belli cihazlarda)

•  ADSL hat filtre(si)leri (sadece belli cihazlarda).

İhtiyacınız Olanlar
•  Aşağıdakilerden birine ihtiyacınız olacaktır:

! Arayüz Kartı (NIC) veya USB girişi bulunan Windows
98/Me/2000/XP yüklü bilgisayar

! Ethernet girişi bulunan Macintosh veya Linux bilgisayar.

! Kablosuz erişim noktası, hub, router veya anahtar gibi bir
ağ cihazı.

•  X4 modemi bağlamak için ADSL-hattı açık telefon bağlantı
kablosu.
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X4’ün Kurulması
X4 dört adımda kurulur: Yazılımın Kurulması, Donanımın
Kurulması, Web Tarayıcınızın Yapılandırılması ve İletişimin
Kurulması.

1. Adım: Yazılımın Kurulması
Önemli Uyarı!
Bu bölümde yalnızca Windows bilgisayarlara yönelik talimatlar
bulunmaktadır. Eğer Macintosh veya Linux bilgisayar
kullanıyorsanız, veya X4’ünüzü direkt olarak bir hub’a veya başka
bir ağ cihazına bağlıyorsanız, bu bölümü geçin ve sayfa 9’da
anlatılan Donanımın Kurulması konulu diğer bölümle devam
edin.

Windows kullanıcılarının donanımı bağlamadan ÖNCE
yazılımı kurması GEREKMEKTEDİR.
X4’ ü kurmak için USB girişini kullanacaksanız bu yazılımı
kurmadan önce Windows bilgisayarınızdaki diğer tüm USB modem
sürücülerini kaldırmanız gerekir. Masaüstünde, Start (Başlat)
düğmesine basın, —işletim sisteminize bağlı olarak—Control
Panel’a (Denetim Masası) veya önce Settings’e (Ayarlar) ve daha
sonra Control Panel’a tıklayın. Control Panel’de, Add/Remove
Programs’a (Program Ekle/Kaldır) çift tıklayın. Add/Remove
Programs Properties (Program Özellikleri Ekle/Kaldır) iletişim
kutusunda, Install/Uninstall (Yükle/Sil) sekmesinde, listeden
USB modeminizi seçin, Remove’a (Kaldır) tıklayın ve sonra
OK’ye (Tamam) tıklayın.

1111 Bilgisayarınızı açın.

2222 Ürün kutusuyla gelen CD’yi CD-ROM sürücüye yerleştirin. CD
otomatik olarak çalışacak ve Select Language (Dili Seç) ekranı
açılacaktır. ( Eğer CD otomatik olarak çalışmazsa,
masaüstünde, Start düğmesine tıklayın, Run’a (Çalıştır)
tıklayın, sonra da D:\setup.exe yazın; D, CD-ROM
sürücünüze karşılık gelir.)
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3333 Dili seçin. Main Menu (Ana Menü) ekranı açılır.

4444 Installation Wizard’a (Kurulum Sihirbazı) tıklayın.

5555 Yazılımı kurmaya başlamak için ADSL X4 Modem’e tıklayın
ve daha sonra Next’e (İleri) tıklayın.

6666 Kurulum tamamlandıktan sonra, Finish’e (Son) tıklayın.

7777 Bilgisayarınızda açık olan tüm uygulamaları kapatın,  daha
sonra CD’yi CD-ROM sürücüden çıkartın.

8888 Bilgisayarı kapatın.

Tebrikler! Yazılımı başarıyla yüklediniz. Şimdi, bir sonraki bölüme,
Donanımın Kurulması’na geçin.
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2. Adım: Donanımın Kurulması

1111 Bilgisayarınızı kapatın (eğer kapalı değilse).

2222 Modemi bilgisayarın Ethernet girişine veya bir ağ cihazına
(örneğin bir huba) bağlayın. Eğer bir Windows
kullanıcısıysanız, modeminizi bilgisayarınızın üzerindeki USB
girişine de bağlayabilirsiniz. Bununla birlikte Windows
kullanıcılarının varsa Ethernet girişini kullanmalarını öneririz.

! Bilgisayarınızın Ethernet girişini kullanıyorsanız:
Ethernet kablosunun bir ucunu modemin ETHERNET
yazılı girişine, diğer ucunu ise bilgisayarınızın Ethernet
girişine takın.

! Bilgisayarınızın USB girişini kullanıyorsanız (yalnızca
Windows bilgisayarları için): USB kablosunun bir ucunu
modemin USB yazılı girişine, diğer ucunu ise
bilgisayarınızın USB girişine takın.

! X4’ü direkt olarak bir huba, anahtara, kablosuz erişim
noktasına veya başka bir ağ cihazına bağlıyorsanız:
Ethernet kablosunun bir ucunu modemin ETHERNET
yazılı girişine, diğer ucunu ise kullanacağınız ağ cihazının
Ethernet girişine (Bu girişe, normalde Uplink veya
Çoklama girişi adı verilir).

Modemin ETHERNET veya USB bağlantı noktası arka
panelde bulunur.

İpucu:
Windows kullanıcıları, biri Ethernet girişine diğeri USB girişine
olmak üzere, X4’e iki bilgisayar birden bağlayabilir ve Internet
erişimi paylaşımı sağlayabilirler.
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3333 Ürün kutusuyla gelen X4 elektrik kablosunun bir ucunu
anahtarlı uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu ise
modemin güç (PWR) girişine takın.

Önemli Uyarı!
Sadece X4 kutusuyla gelen elektrik kablosunu kullanın. Diğer
elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.

4444 Modemi açmak için arka panelde bulunan ON/OFF
düğmesine basın.

Ön paneldeki PWR ışığı yanmaya başlayacak ve LINK ışığı da
bir kez yanıp sönecektir. PWR ışığı yanmadığı takdirde, elektrik
kablosunu bağlamış olduğunuz prizin veya anahtarlı uzatma
kablosunun çalışıp çalışmadığını ve X4’ün ON/OFF
düğmesini açıp açmadığınızı kontrol edin.

5555 Bilgisayarı açın. Eğer USB girişini kullanıyorsanız, ekranda
kurulum sürecini gösteren Found New Hardware (Yeni
Donanım Bulundu) yazılı bir iletişim kutusu görebilirsiniz. Bu
noktada kurulum için kullanıcının müdahalesine gerek yoktur.
Bununla birlikte eğer bir Windows XP kullanıcısıysanız Next’e
(İlerle) basmanız gerekebilir.

İşletim sisteminize bağlı olarak, ekrana Hardware Installation
(Donanım Kurulumu) kullanım şartları kutusu veya Digital
Signature Not Found (Dijital İmza Bulunamadı) iletişim
kutusu çıkabilir. Bu mesajları dikkate almadan güvenle Yes’e
(Evet) veya Continue Anyway’e (Devam et) tıklayabilirsiniz.
Ekrana çıkarsa Finish’e tıklayın ve /veya bilgisayarı yeniden
başlatmak için Yes’e (Evet) tıklayın.

6666 Ürün kutusuyla gelen telefon kablosunun bir ucunu modemin
ADSL girişine, diğer ucunu ise ADSL duvar prizine takın.
LINK ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve sonrasında devamlı
yanacaktır. Işık yanmadığı takdirde, sayfa 58’de Ek D: Arıza
Tespit  bakın.
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7777 [Opsiyonel] Modem üzerinden telefon bağlamak isterseniz
modemin PHONE girişini kullanın. (PHONE girişinin dahili
bir telefon filtresi bulunur.)

8888 ADSL telefon hattını paylaşan HER telefona bir telefon
filtresi takmanızı ÖNEMLE TAVSİYE EDİYORUZ.
(Duvardaki telefon prizi ile X4 arasına herhangi bir filtre
bağlamayın.) Telefon filtreleri ADSL frekansları bloke eder. Bu
sayede, aynı hatla telefon görüşmesi yaparken cızırtı sesi
gelmez. Ayrıca, telefon görüşmelerinin ADSL performansına
olumsuz etki yapmasını da engeller.
X4 ürün kutunuzdan ADSL telefon filtreleri çıkabilir. Eğer
çıkmadıysa veya daha fazla filtreye ihtiyacınız olursa, bu
filtreleri elektronik cihaz satan pek çok mağazada bulabilirsiniz.

Her filtre için telefonun veya faks makinesinin kablosunu
filtrenin PHONE çıkışına takın, filtrenin LINE çıkışını ise
duvardaki telefon prizine bağlayın.

Tebrikler! Donanımı başarıyla kurdunuz. Şimdi, bir sonraki
bölüme, Web Tarayıcınızın Yapılandırılması’na geçin.
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3. Adım: Web Tarayıcısının
Yapılandırılması
Önemli Uyarı!
Bu bölümde yalnızca Windows bilgisayarlara yönelik talimatlar
bulunmaktadır. Eğer Macintosh veya Linux bilgisayar
kullanıyorsanız, web tarayıcınızın yapılandırması önceden
tamamlanmıştır. Bununla birlikte bilgisayarınızın TCP/IP
ayarlarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Bununla ilgili
talimatlar için sayfa 52’de Machintosh TCP/IP Ayarları’na veya
sayfa 54’de, Linux TCP/IP Ayarları’na bakın.

Windows bilgisayarlarla İnternet bağlantısı yapmak için
kullandığınız yazılım ağ bağlantısı kuracak şekilde ayarlanmalıdır,
çevirmeli bağlantısı seçeneği seçilmemelidir.

Bu bölümde iki popüler tarayıcı yazılımın en son sürümlerine ilişkin
talimatlar verilmiştir: Internet Explorer Version 5.0 (veya bir
sonraki sürüm) ve Netscape Navigator Version 7.2.

Windows bilgisayarınızda kullandığınız tarayıcı yazılıma göre
aşağıdaki talimatları takip edin.

İpucu:
Eğer yukarıdaki tarayıcı yazılımların bir önceki sürümlerini
kullanıyorsanız, yapılandırma işlemi aşağıda anlatılandan biraz daha
farklı olabilir. Bu durumda—veya tamamen farklı bir tarayıcı
yazılım kullanıyorsanız—tarayıcı yazılımı bir ağ bağlantısı kuracak
biçimde yapılandırın (bu bağlantıya bilgisayarınızda “Local Area
Network” (Yerel Alan Ağı) veya “broadband” (genişbant) deniliyor
olabilir).
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Internet Explorer’ın Yapılandırılması
Aşağıda Internet Explorer Version 5.0 veya daha yeni sürümlere
yönelik talimatlar verilmiştir. (Kullandığınız sürüm eskiyse,
Microsoft Corp’dan ihtiyacınız olan yeni sürümü ücretsiz
edinebilirsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı yazılımın sürümünü
bilmiyorsanız, Internet Explorer’ı açın ve Help (Yardım)
menüsüne gidin, sonra da About Internet Explorer’ı (Internet
Explorer Hakkında) seçin. Sürüm numarası Microsoft Internet
Explorer logosunun hemen altında yazar. İlk basamağın yanındaki
noktadan sonra gelen rakamlar önemsizdir.)

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

İpucu:
Internet Explorer’ı bu şekilde açamıyorsanız, bilgisayarınızda
Control Panel’i açın (Start’a tıklayın ve daha sonra,
bilgisayarınızın programına göre, Control Panel’a veya önce
Settings’e ve daha sonra Control Panel’a tıklayın). Control
Panel’de, Internet Options (İnternet Seçenekleri) ikonuna
çift tıklayın. Eğer bu ikon yoksa Network and Internet
Options (Ağ ve İnternet Seçenekleri) ikonuna çift tıklayın ve
daha sonra Internet Options ikonuna çift tıklayın.

2222 Internet Properties iletişim kutusunda, Connections
(Bağlantılar) sekmesine girin, sonra Setup’a (Yeni Bağlantı
Kurulum) tıklayın.
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3333 Kurulum işlemleri, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak,
farklı şekillerde ilerler. Aşağıdaki tabloda Windows bilgisayara
ilişkin kurulum süreciyle ilgili ayrıntılar verilmiştir.

Windows XP Windows 98/Me/2000
a. Welcome to the New

Connection Wizard (Yeni
Bağlantı Sihirbazına Hoş
Geldiniz) iletişim kutusunda Next’i
(ileri) tıklayın. Eğer Location
Information (Konum Bilgisi)
iletişim kutusunu görürseniz,
Cancel’e tıklayın ve iptal etmek
istediğinizden emin olup
olmadığınız sorulduğunda Yes’e
tıklatın ve Welcome iletişim
kutusuna geri dönün.)

b. Network Connection Type (Ağ
Bağlantısı Türü) iletişim
kutusunda Connect to the
Internet’e (İnternet’e bağlan)
tıklayın, daha sonra Next’e
tıklayın.

c. Getting Ready (Hazırlanıyor
bekleyin) iletişim kutusunda, “Set
up my connection manually,”
(Bağlantımı kendim ayarlamak
istiyorum) seçin ve Next’e (İleri)
tıklayın.

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

e. Completing the New
Connection Wizard (İnternet
Bağlantı Sihirbazı Tamamlanıyor)
iletişim kutusunda Finish’e
tıklayın.

a. Internet Connection Wizard
(Internet Bağlantı Sihirbazı)
iletişim kutusunda, “I want to set
up my Internet connection
manually, (Internet bağlantımı
kendim ayarlamak istiyorum) veya
I want to connect through a
local area network (LAN)” (Yerel
alan ağını kullanarak bağlanmak
istiyorum) seçeneklerini seçin ve
Next’e tıklayın.

b. Setting up your Internet
connection (İnternet bağlantınız
kuruluyor) iletişim kutusunda, “I
connect through a local area
network (LAN)” (Yerel alan ağı
kullanarak bağlanıyorum)
seçeneğini seçin ve Next’e
tıklayın.

c. Local area network Internet
configuration (Yerel alan ağı
İnternet ayarları) iletişim
kutusunda, “Automatic
discovery of proxy server”
(Proxy sunucusunu otomatik bul)
seçeneğini kaldırın. Next’e
tıklayın.

d. Set Up Your Internet Mail
Account (İnternet mail hesabı
kur) iletişim kutusunda No
(Hayır)’yu seçin ve Next’e tıklayın.

e. Completing the New
Connection Wizard (İnternet
Bağlantı Sihirbazı Tamamlanıyor)
iletişim kutusunda, To connect to
the Internet immediately, select
this box… (İnternet’e doğrudan
bağlanmak için bu kutuyu seçin)
onay kutusunu iptal edin (eğer
varsa) ve Finish’e tıklayın.

4444 Internet Explorer ayarlarına Control Panel’dan girdiyseniz (1.
adımdan hemen sonra gelen “İpucu” nda anlatıldığı şekilde),
Control Panel penceresi hala açık durumdadır. Devam
etmeden önce bu pencereyi kapatın.

Tebrikler! Internet Explorer’ı başarıyla yapılandırdınız. Şimdi sayfa
16’deki İletişimin Kurulması ile ilgili işlemlere devam edin.



1. Bölüm: Kurulum Talimatları 15

Netscape Navigator’ın
Yapılandırılması
Aşağıda Netscape Navigator Version 7.2’in yapılandırılması ile ilgili
talimatlar verilmiştir. (Eğer Version 7.2 kullanmıyorsanız, Netscape
Communication Corp’dan bu sürümü ücretsiz edinebilirsiniz. Eğer
kullandığınız tarayıcı yazılımın sürümünü bilmiyorsanız, Netscape
Navigator’ı açın ve Help (Yardım) menüsüne gidin, sonra da
About Netscape’ı (Netscape Hakkında) seçin. Sürüm numarası
ekranın üstünde yazar.

1111 Masaüstündeki Netscape Navigator ikonuna çift tıklayın.

2222 Edit (Düzen) menüsüne girin ve Preferences’ı (Seçenekler)
seçin. Preferences iletişim kutusu ekrana gelir.

3333 Category (Kategori) listesinde Advanced alanının solundaki
üçgene tıklayın ve seçeneklerin bulunduğu listeyi görüntüleyin.
Listeden Proxies’i seçin. Preferences iletişim kutusu
Proxies’i görüntülemek üzere değişir.

4444 Direct connection to the Internet’i (Doğrudan Internet’e
bağlan) ve OK’ye tıklayın.

Tebrikler! Netscape Navigator’ı başarıyla yapılandırdınız. Şimdi bir
sonraki bölüme, İletişimin Kurulması’na geçin.

Üçgene
tıkladığınızda,
Advanced
alanında daha
fazla seçenek
açılır.
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4. Adım: İletişimin Kurulması
X4’ünüzü İnternet servis sağlayıcınızla bağlantı kuracak şekilde
yapılandırmanız gerekir. Bunun için Zoom Yapılandırma
Yöneticisi penceresini kullanın.

1111 Zoom Configuration Manager’a (Zoom Yapılandırma
Yöneticisi) giriş yapın:

aaaa Web tarayıcınızı açın. Ethernet girişini kullanıyorsanız
adres çubuğuna http://10.0.0.2 yazın. USB girişini
kullanıyorsanız (yalnızca Windows bilgisayarlarda) adres
çubuğuna http://10.0.0.3 yazın ve klavyenin Enter tuşuna
basın.

İpucu!
Windows bilgisayar kullanıyorsanız, masaüstünüzde
otomatik olarak bir Zoom ikonu görünecektir. Bu
durumda, Web tarayıcınıza yukarıda verilen adresleri
yazmak yerine Zoom ikonuna çift tıklayın.

bbbb Ekrana gelecek olan iletişim kutusunda ilgili alanlara
aşağıdaki kullanıcı adını ve şifreyi küçük harflerle girin ve
OK’ye tıklayın.

User Name: admin
Password: zoomadsl

Eğer ekrana user name (kullanıcı adı) ve password (şifre)
bilgilerini soran bir mesaj gelmezse, sırasıyla şunları yapın:
Bütün bağlantıları tekrar gözden geçirin, modemi ve
bilgisayarı yeniden başlatın, modemin arka panelindeki
Reset (Sıfırlama) deliğine ataç sokun ve beş saniye bu
şekilde tutarak modemi sıfırlayın (resetleyin).

Bu alana girdiğiniz kullanıcı adı ve şifre bilgileri Internet
servis sağlayıcınızın size verdiği diğer kullanıcı adı ve
şifrelerden farklıdır.
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2222 Zoom Configuration Manager penceresi Basic Setup
sayfası ile açılır.

Bu Web sayfasını kullanarak, modemi servis sağlayıcınıza
bağlanacak şekilde yapılandırın. X4’ü gerek manuel gerekse
otomatik olarak yapılandırabilirsiniz.
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Seçmek istediğiniz yönteme bağlı olarak şunları yapın:

! Aşağıdakilerden biri veya her ikisi söz konusuysa
MANUEL yapılandırmayı seçin:

" Internet servis sağlayıcınızın kullandığı VPI, VCI ve
Encapsulation ayarlarını biliyorsanız.

" X4 ile kullanacağınız sabit IP adresiniz varsa. (Sabit IP
adresi, Internet servis sağlayıcısının önerdiği kişiler ve
özel yapılandırma ayarlarına gerek duyan uzman
kullanıcılar içindir).

Manuel yapılandırmaya devam etmek için, bu bölümde
açıklanan adımları atlayın ve sayfa 22’deki ( eğer sabit bir
IP adres ayarı KULLANMIYORSANIZ) veya sayfa
25’deki (eğer sabit bir IP adres ayarı kullanıyorsanız)
talimatlara uyun.

! Yukarıda bahsedilen özel durumlar sizin için geçerli
değilse, o zaman OTOMATİK yapılandırmayı seçin.
Otomatik yapılandırmayı seçtiğinizde, ekran bu seçeneği
gösterecek şekilde değişir. Şunları yapın:

aaaa Enable’ı seçin ve Save Changes’e (Değişiklikleri
kaydet) tıklayın.

bbbb Üzerinde Start düğmesi bulunan Autodetect
(Otomatik bul) sayfası açılır. Otomatik yapılandırmayı
başlatmak için Start’a tıklayın. X4 otomatik olarak
yapılandırılırken, mevcut yapılandırma ayarlarının
kaybolacağını söyleyen mesaj kutusu ekrana gelir.
Mesaj kutusunu kapatmak için OK’ye tıklayın.

cccc X4 doğru VPI, VCI ve Encapsulation ayarlarını
bulup Internet servis sağlayıcınıza bağlanana kadar
bekleyin. Bu, biraz zaman alabilir. Çünkü modem
servis sağlayıcınızınkiyle uyumlu ayarları bulmak için
çeşitli kombinasyonları denemek zorundadır.
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3333 Modem doğru ayarları bulduktan sonra, VPI, VCI ve
Encapsulation ayarlarınız Autodetect sayfasındaki tabloda
görünecektir. İşleme devam etmek için Encapsulation ayarına
tıklayın.

Not:
Encapsulation ayarınız bulunamazsa (“No Encapsulation
Protocol Detected” mesajı ekranda görünmeye devam ederse)
Disable’ı seçin, Save Changes’e tıklayın ve daha sonra
ekranın üst tarafındaki Basic Setup ikonuna tıklayarak
modemi manuel olarak yapılandırmayı deneyin. Manuel
yapılandırma, sayfa 22’deki X4’ün Manuel Olarak
Yapılandırılması konusunda anlatılmıştır.

İşleme devam etmek için
ekranda görünen
Encapsulation ayarına
tıklayın. (Seçtiğiniz
Encapsulation ayarı PPPoE
ile başlamıyor olabilir.)
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4444 Seçtiğiniz Encapsulation ayarına bağlı olarak şunlar ekrana
gelir:

! Eğer Encapsulation ayarınız PPP ile başlıyorsa:
Ekrana Login Name (Kullanıcı Adı) ve Password (Şifre)
bilgilerinizi soran bir mesaj gelir. Servis sağlayıcınız size bir
Kullanıcı Adı (genellikle e-posta adresiniz veya e-posta
adresinizdeki @ işaretinden önceki karakterlerdir) ve bir
Şifre vermiş olmalıdır. Bu bilgileri ilgili alanlara girin ve
Save Changes’e tıklayın. Ekrana girişin yapıldığını
söyleyen bir mesaj gelir. Close’a tıklayın ve Autodetect
sayfasına geri dönün, Encapsulation ayarındaki yazı tipi
stili kalından normale dönecektir. (Bu Kullanıcı Adı ve
Şifre, Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ne giriş yaparken
kullandığınız kullanıcı adı ve şifresi ile aynı DEĞİLDİR).

İpucu:
Kullanıcı Adı ve Şifrenizi bilmiyorsanız, servis
sağlayıcınızı arayın ve kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenin.

! Encapsulation ayarınız PPP ile başlamıyorsa: EOA
Interface—Add sayfası açılır. Save Changes’e tıklayın
(sayfadaki ayarlarla oynamayın). Ekrana işlemin
tamamlandığını söyleyen bir mesaj gelir. Close’a tıklayın ve
Autodetect sayfasına geri dönün, Encapsulation
ayarındaki yazı tipi stili kalından normale dönecektir.

Yapılandırma işlemi
bittiğinde, Encapsulation
ayarınızdaki yazı tipi stili
kalından normale döner.
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5555 Autodetect sayfasında, Write Settings to Flash’e tıklayın.

6666 Internet’e bağlanıp bağlanamadığınız kontrol edin. Web
tarayıcınızı açın (Internet Explorer veya Netscape Navigator)
ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.

Eğer bağlanabiliyorsanız, kurulumunuz tamamlanmış
demektir, Internet’te gezinmeye hazırsınız!
Tebrikler! İnternet’e bağlanmak için gerekli olan tüm işlemleri
tamamladınız. Bu kullanım kılavuzunun diğer bölümlerinde
arıza tespit bilgileri ve uzman kullanıcılar için durum izleme ve
gelişmiş ayarlarla ilgili bilgiler yer almaktadır.

Önemli Uyarı!
Eğer bağlanamazsanız, sayfa 58’deki Ek D: Arıza Tespit
kısmına bakın.
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X4’ün Manuel Olarak Yapılandırılması
Bazı kullanıcılar, otomatik yapılandırma yerine X4’ün IP ayarlarını
manuel olarak yapılandırmak isteyebilir.

Modeminizi manuel olarak yapılandırmak için şunlar gerekir:

•  Servis sağlayıcınızın kullandığı VPI, VCI ve Encapsulation
ayarlarını bilmeniz gerekir.

•  X4 ile birlikte kullanacağınız sabit bir IP adresi olmalıdır. Eğer
varsa, bu bölümü atlayın ve sayfa 25’deki Sabit IP Adresinin
Kullanılması konusuna bakın.

•  Ayarlarınız otomatik yapılandırma ile bulunamıyorsa manuel
yapılandırma seçeneğini deneyin.

Modemi manuel olarak yapılandırmak için, Zoom Configuration
Manager’a kaydolarak Basic Setup sayfasında gerekli bilgileri
doldurun. (Kaydolma ile ilgili yardım için, bkz. sayfa 16.)

1111 Basic Setup sayfasında, MANUEL düğmesi seçili olmalıdır.

2222 VPI, VCI ve Encapsulation ayarlarınız ile ilgili olarak şunları
yapın:

! Eğer servis sağlayıcınız size bu ayarları vermişse, aşağıda 3.
adımla devam edin.

! Eğer bu ayarları bilmiyorsanız, sayfa 46’deki ADSL
Internet Ayarları Tablosu’na bakın. Listeden servis
sağlayıcınızı bulun ve tabloda buna karşılık gelen ayarları
not edin. Tabloda servis sağlayıcınıza ilişkin birden fazla
ayar bulunuyorsa, en yaygın olarak kullanılan ayarlar
sırasıyla (1), (2) ve diğerleri şeklinde işaretlenmiştir.

İpucu:
Eğer Amerika’da yaşıyorsanız ve servis sağlayıcınız listede
bulunmuyorsa, tablonun altındaki Servis Sağlayıcısı
Listede Olmayanlar kısmında yazan ayarları kullanın.
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3333 Current Connection listesinde Enabled’ı seçin (Listede
yazanları görüntülemek için kutunun en sağında bulunan oka

  tıklayın).

4444 Encapsulation listesinde servis sağlayıcınızın kullandığı
Encapsulation ayarını seçin. Seçtiğiniz Encapsulation ayarına
bağlı olarak şunları yapın:

! Encapsulation ayarınız PPP ile başlıyorsa: İlgili
kutulara Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girin. Servis
sağlayıcınız size bir Kullanıcı adı (genellikle e-posta
adresiniz veya e-posta adresinizdeki @ işaretinden önceki
karakterlerdir) ve bir Şifre vermiş olmalıdır. (Bu Kullanıcı
adı ve Şifre Zoom Yapılandırma Yöneticisi penceresini
açmak için kullandığınız kullanıcı adı ve şifre DEĞİLDİR.)

İpucu:
Kullanıcı Adı ve Şifrenizi bilmiyorsanız, servis
sağlayıcınızı arayın ve kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenin.

! Encapsulation ayarınız 1483 Bridged veya 1483
Routed ile başlıyorsa: Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerine
gerek olmadığından bu kutular otomatik olarak kaybolur. 5.
adımla devam edin.

Önemli Uyarı!
Sabit bir IP adres kullanıyorsanız, Basic Setup sayfası
yerine WAN Configuration (WAN Yapılandırması)
sayfasını açarak X4’ü manuel olarak yapılandırmanız
gerekir. Ayrıntılı bilgi için, sayfa 25’deki Sabit IP
Adresinin Kullanılması’na bakın. Genelde, sabit IP adres
için, servis sağlayıcınızla bazı ayarlamalar yapmanız (ayrıca
ücret ödemeniz) gerekir.

5555 VPI ve VCI kutularına servis sağlayıcınızın kullandığı ayarları
girin.
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6666 Save Changes’e ve daha sonra Write Settings to Flash’e
tıklayın. İşlem tamamlandıktan sonra, X4’ün LINK ışığı sabit
yanmaya başlar (ışığın yanmaya başlaması yaklaşık 15 saniye
alabilir).

7777 İnternet’e bağlanıp bağlanamadığınız kontrol edin. Web
tarayıcınızı açın (Internet Explorer veya Netscape Navigator)
ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.

Eğer bağlanabiliyorsanız, kurulumunuz tamamlanmış
demektir, Internet’te gezmeye hazırsınız!
Tebrikler! İnternet’e bağlanmak için gerekli olan tüm işlemleri
tamamladınız. Bu kullanım kılavuzunun diğer bölümlerinde
arıza tespit bilgileri ve uzman kullanıcılar için durum izleme ve
gelişmiş ayarlarla ilgili bilgiler yer almaktadır.

Eğer Bağlanamıyorsanız
Eğer servis sağlayıcınızın verdiği ayarları kullanıyor fakat yine de
internete bağlanamıyorsanız, 3–7 arası adımları tekrarlayın ve
gerekli bilgileri doğru girdiğinizden emin olun (özellikle de
Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerini, Encapsulation ayarınız PPP ile
başlıyorsa). Buna rağmen hala bağlanamıyorsanız, sayfa 46’deki
ADSL İnternet Ayarları Tablosunda servis sağlayıcınızın kullandığı
ayarı(ları) deneyin.

ADSL İnternet Ayarları Tablosu’ndaki ayarları kullanmanıza
rağmen internete bağlanamadıysanız, o zaman tabloya geri dönün
ve yaygın olarak kullanılan bir sonraki ayarı deneyin—daha önce (1)
no.lu ayarı denediyseniz bu kez (2)yi; (2) no.lu ayarı denediyseniz bu
kez (3) no.lu ayarı girerek 3-7 arası adımları tekrarlayın.
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Sabit IP Adresinin Kullanılması
Servis sağlayıcınız kullandığı Encapsulation ayarı 1483 Bridged
veya 1483 Routed ile başlıyorsa, X4, DHCP (dinamik IP adres
olarak da bilinir) veya sabit bir IP adresine göre ayarlanabilir.

Internet servis sağlayıcılarının çoğu DHCP kullandığından,
X4 varsayılan olarak dinamik IP adresine göre ayarlanır.
Sabit IP adresi için genellikle ekstra ücret talep edilir ve sabit IP
adresi alabilmek için özel bir başvuruda bulunmanız gerekir.

Önemli Uyarı!
Sabit IP adresinin ne olduğunu veya neden kullanmanız gerektiğini
bilmiyorsanız, varsayılan ayar olan dinamik IP adresini
değiştirmeyin. Sadece, özellikle Sabit IP adresi kullanmak isteyen
uzman kullanıcılar ve/veya özellikle servis sağlayıcıları tarafından
Sabit IP adresi kullanmaları istenen kullanıcılar bu ayarı
değiştirebilir.

1111 Zoom Yapılandırma Yöneticisi penceresinde herhangi bir
sayfanın üst tarafındaki Advanced Setup ikonuna tıklayın.
Advanced Setup sayfası açılır.

2222 Configuration (Yapılandırma) grubunda yer alan WAN
Configuration’a tıklayın.
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3333 WAN Configuration sayfasında ilgili alanlara gerekli bilgileri
girin. Aşağıdaki tabloyu örnek alın.

Bu ayar için… Şunu yapın…

Current
Connection
(Mevcut Bağlantı)

Listeden Enabled’ı seçin. (Listede yer
alan öğeleri görüntülemek için kutunun
en sağındaki oka  tıklayın ve
Enabled’ı seçin.)

Encapsulation Listeden servis sağlayıcınızın kullandığı
Encapsulation ayarını seçin.

VPI ve VCI Servis sağlayıcınızın kullandığı VPI ve
VCI ayarlarını girin. (Eğer bu ayarları
bilmiyorsanız, sayfa 46’deki ADSL
İnternet Ayarları Tablosu’na bakın.)

Bridge ve IGMP Listede Disabled seçili olmalıdır.

IP Address ve
Subnet Mask

Her biri için servis sağlayıcınızın
söylediği değerleri girin.

Use DHCP
(DHCP Kullan)

Disabled seçili olmalıdır.

Default Route
(Varsayılan Route)

Listede Enabled seçili olmalıdır.

Gateway IP
Address

Servis sağlayıcınızın söylediği değerleri
girin.

Use DNS Disabled seçili olmalıdır.

Primary DNS
Server (Birincil DNS
Sunucusu)

Servis sağlayıcınızın söylediği değerleri
girin.

Secondary DNS
Server (İkincil DNS
Sunucusu)

Servis sağlayıcınız ikinci bir DNS sunucu
adresi verdiyse, bunu girin.

4444 WAN Configuration sayfasında Save Changes’e tıklayın.

5555 Otomatik olarak Basic Setup sayfasına yönlendirileceksiniz.
Bu sayfada Write Settings to Flash’e tıklayın.
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6666 Internet’e bağlanıp bağlanamadığınızı kontrol edin. Web
tarayıcınızı açın (Internet Explorer veya Netscape Navigator)
ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.

Eğer bağlanabiliyorsanız, kurulumunuz tamamlanmış
demektir, Internet’te gezmeye hazırsınız!
Tebrikler! İnternet’e bağlanmak için gerekli olan tüm işlemleri
tamamladınız. Bu kullanım kılavuzunun diğer bölümlerinde
arıza tespit bilgileri ve uzman kullanıcılar için durum izleme ve
gelişmiş ayarlarla ilgili bilgiler yer almaktadır

Önemli Uyarı!
Eğer bağlanamazsanız, sayfa 58’deki Ek D: Arıza Tespit
konusuna bakın.

X4 Yazılımının Kaldırılması
Windows bilgisayar kullanıyorsanız ve X4’ünüzü bilgisayardan
kaldırmak istiyorsanız – örneğin, bilgisayarınızı ADSL hizmeti
bulunmayan bir yere taşıyorsanız – donanımın bağlantısını
kesmeden önce yazılımı kaldırmanız gerekir.

Not:
Macintosh ve Linux bilgisayarlarda X4 yazılımının kurulmasına
gerek duyulmadığından bu işletim sistemlerini kullanan kişilerin X4
donanımından önce yazılımı kaldırmaları şart değildir.

1111 Windows’unuzun masaüstünde, Start’a (Başlat) tıklayın,
Programs’a (Programlar) gelin, Zoom ADSL Modem’i seçin
ve daha sonra Uninstall X4 ADSL Modem’i (X4 ADSL
Modemi Sil) seçin.

2222 Doğrulama için ekrana gelen iletişim kutusunda, Yes’e (Evet)
tıklayın.

3333 Silme işlemi tamamlandığında, Finish’e (Son) tıklayın.

4444 X4 donanımızı fişten çekin.
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Universal Plug and Play
(Tak ve Çalıştır)
X4’ün Universal Plug and Play (UPnP™) özelliği bulunur. Bu
özellik sayesinde, bilgisayarınıza veya ağa bağlı olan ve UPnP
kullanan diğer cihazlar (oyun uygulaması, router veya bağımsız
güvenlik duvarı gibi) X4’ü otomatik olarak algılar ve hepsinin bir
arada çalışabilmesi için gerekli ayarlamalar otomatik yapılır. Bunun
dışında hiçbir ayar yapmanıza gerek yoktur.

Yardıma İhtiyacınız Olursa
Zoom müşterilerine çeşitli Teknik Destek hizmetleri sunmaktadır.
Bu hizmetleri almanın birkaç yolu vardır:

•  Windows kullanıcıları: CD’yi sürücüye yerleştirin, dil seçimini
yapın ve daha sonra Customer Support (Teknik Destek)
linkine tıklayın. Teknik konularda uzmanlarımıza nasıl
ulaşabileceğinizi de söyleyen kapsamlı bir bilgi ekrana gelir.

•  Macintosh ve Linux kullanıcıları: CD’yi sürücüye yerleştirin ve
Mac_Linux dosyasını bulun. İlgili dokümanları ve teknik
destek bilgilerini bulacaksınız.

•  www.zoom.com adresinden web sitemize girin ve Technical
Support linkini seçin. Bu link aracılığıyla teknik birimdeki
uzmanlarımıza e-posta yoluyla ulaşabilir ve/veya SmartFacts™

ile veri tabanımızdan ihtiyacınız olan bilgileri alabilirsiniz.

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

•  Amerika’daki teknik destek hattımızdan (561) 241-7170 veya
İngiltere’deki teknik destek hattımızdan 44 (0)1276 704440
bizlere ulaşabilirsiniz.

•  Zoom ürünlerinin satıldığı bazı mağazalardan da teknik yardım
alabilir veya bunların yönlendirdiği teknik destek merkezlerini
arayabilirsiniz.
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2
Durum İzleme

Bu bölümde modeminiz ile modeminizin ADSL bağlantısını nasıl
kontrol edeceğinize ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Bölümde yer alan talimatlar öncelikle uzman kullanıcılara ve
servis sağlayıcısı veya arıza söz konusu olduğunda ayarların
doğrulanması için Zoom Teknik Servisi tarafından yönlendirilen
kullanıcılara yönelik olduğundan çoğu kullanıcının bu kısmı
atlamasında bir sakınca yoktur.
Eğer bir erişim noktası veya ağ hub’ı kullanıyorsanız, X4’ünüzü
aynı erişim noktası veya huba bağlı herhangi bir bilgisayardan
izleyebilirsiniz.

Neden Durum İzleme?
X4, kolay okunabilir iki ekran yardımıyla modeminiz ve
modeminizin ADSL bağlantısını izleme imkanı sunmaktadır.

Çoğu kullanıcı durum bilgilerini kontrol etme gereği duymaz, fakat
bazı durumlarda bu seçeneğin kullanılmasına gerek duyulabilir.
Örneğin, servis sağlayıcınızın verdiği IP adresi bilgilerini öğrenmek
isteyebilirsiniz.

Özel yapılandırma işlemine gerek duyan uzman kullanıcılar, durum
bilgisi sayesinde genel sistem bakımı konusunda yardım alabilirler.
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Sistem Durumunun
İzlenmesi
Genel sistem durumunu kontrol etmek için, Zoom Yapılandırma
Yöneticisi penceresinin üst kısmında yer alan System Status
(Sistem Durumu) ikonuna tıklayın. (Zoom Yapılandırma
Yöneticisi’ne nasıl giriş yapıldığını hatırlamıyorsanız, sayfa 16’ya
bakın)

Sistem Durumu sayfasında X4 modeminizle ilgili çeşitli bilgiler
bulacaksınız. Örneğin, modemi en son ne zaman yeniden
yüklediğinizi, WAN ayarlarınızı, LAN ayarlarınızı vb.

Sistem durumuyla ile ilgili ayrıntılı bilgi için Sistem Durumu
sayfasının üst kısmında yer alan Help (Yardım) ikonuna tıklayın.
Online yardım sayfası açılır.
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ADSL Durumunun İzlenmesi
ADSL bağlantınızın durumuyla ilgili bilgi almak için, Zoom
Yapılandırma Yöneticisi penceresinin üst kısmında yer alan
ADSL Status (ADSL Durumu) ikonuna tıklayın. (Zoom
Yapılandırma Yöneticisi’ne nasıl giriş yapıldığını
hatırlamıyorsanız, sayfa 16’ya bakın)

ADSL Durumu sayfasında ADSL bağlantınızla ilgili bilgiler
bulunmaktadır. Örneğin, bu sayfaya girerek ADSL bağlantınızın
aktif olup olmadığını öğrenebilirsiniz (ADSL Durumu sayfasında
bağlantı sürenizi gösteren bir Showtime alanı göreceksiniz). Bunun
yanı sıra, ilgili ADSL parametreleri hakkında - örneğin, X4’ün veri
aktarım hızı hakkında (Downstream Hızı ve Upstream Hızı)  -
bilgi alabilirsiniz.

Not:
Ayarlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için, ADSL
Durumu sayfasını kullanamazsınız – ayarları değiştirmek isterseniz,
sayfa 32’deki Bölüm 3: Gelişmiş Ayar Seçenekleri’ne bakın.

ADSL durumuyla ile ilgili ayrıntılı bilgi için ADSL Durumu
sayfasının üst kısmında yer alan Help (Yardım) ikonuna tıklayın.
Online yardım sayfası açılır.
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3
Gelişmiş Ayar Seçenekleri

X4 kurulurken varsayılan olarak ayarlanan seçenekler çoğu
kullanıcı için yeterlidir. Bununla birlikte, X4 ayarlarını
değiştirmek isteyen kullanıcılar Advanced SetupAdvanced SetupAdvanced SetupAdvanced Setup (Gelişmiş
Ayarlar) sayfasını kullanmalıdır. Bu bölümde gelişmiş
seçenekleri nasıl belirleyeceğinize dair açıklamalar
bulacaksınız.

Aşağıda belirtilen özel durumlar söz konusu olduğunda
kullanıcılar bu bölümde yer alan bilgiler dahillinde hareket
etmelidir:

•  Servis sağlayıcınız X4’ünüzün ADSL bağlantınız ile uyumlu
çalışabilmesi için varsayılan ayarları seçmenizi, kaldırmanızı
veya değiştirmenizi söylerse. Sayfa 34’deki GelişmişGelişmişGelişmişGelişmiş
Seçeneklerin KullanılmasıSeçeneklerin KullanılmasıSeçeneklerin KullanılmasıSeçeneklerin Kullanılması’nda kendinize uyarlayacağınız
Gelişmiş Ayar alanlarını gösteren bir tablo göreceksiniz.

•  Geniş Alan Ağı (WAN) ayarlarınızı değiştirmeniz
gerekiyorsa (örneğin, sabit bir IP adresiniz varsa). Ayrıntılı
bilgi için, sayfa 39’deki WAN Ayarlarınızın DeğiştirilmesiWAN Ayarlarınızın DeğiştirilmesiWAN Ayarlarınızın DeğiştirilmesiWAN Ayarlarınızın Değiştirilmesi
konusuna bakın.

•  Varsayılan güvenlik duvarı ayarlarını değiştirmek isterseniz
(örneğin, Web’e bağlanan birden fazla bilgisayarınız varsa
herhangi bir ağ saldırısı durumunda bir veya daha fazla
kişinin e-posta ile uyarılmasını sağlayabilirsiniz). Ayrıntılı
bilgi için, sayfa 40’daki Güvenlik Duvarı AyarlarınızınGüvenlik Duvarı AyarlarınızınGüvenlik Duvarı AyarlarınızınGüvenlik Duvarı Ayarlarınızın
DeğiştirilmesiDeğiştirilmesiDeğiştirilmesiDeğiştirilmesi konusuna bakın.
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•  ADSL şifrenizi değiştirmek isterseniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa
41’daki Kullanıcı Adı ve Şifrenin DeğiştirilmesiKullanıcı Adı ve Şifrenin DeğiştirilmesiKullanıcı Adı ve Şifrenin DeğiştirilmesiKullanıcı Adı ve Şifrenin Değiştirilmesi    konusuna
bakın.

•  Yapılandırmanızı değiştirdikten sonra ileride tekrar
kullanmak için yedeklemek istiyorsanız. Ayrıntılı bilgi için,
sayfa 42’deki Yapılandırmanızın YedeklenmesiYapılandırmanızın YedeklenmesiYapılandırmanızın YedeklenmesiYapılandırmanızın Yedeklenmesi    konusuna
bakın.

•  IP Filtreleri eklemek, kaldırmak veya değiştirmek
istiyorsanız. Ayrıntılı bilgi için sayfa 45’deki IP FiltrelerininIP FiltrelerininIP FiltrelerininIP Filtrelerinin
KullanılmasıKullanılmasıKullanılmasıKullanılması    konusuna bakın.
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Gelişmiş Seçeneklerin
Kullanılması
Yukarıda belirtilen özel durumlar söz konusu olduğunda X4’ü
yapılandırırken Advanced Setup (Gelişmiş Ayar) penceresinin
kullanılması gerekir. Bu sayfayı açmak için Zoom Yapılandırma
Yöneticisi penceresinin üst kısmında yer alan Advanced Setup
ikonuna tıklayın. (Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ne nasıl giriş
yapılacağını hatırlamıyorsanız sayfa 16’ya bakın.)

Sayfada çok sayıda düğme göreceksiniz. Bu düğmeler üç gruba
ayrılmıştır: Yapılandırma, Durum ve Yönetim düğmeleri.

Çoğu kullanıcının Advanced Setup sayfasında yer alan bu
düğmeleri kullanmasına gerek yoktur.

İpucu:
Gelişmiş seçenekleri yapılandırmak istiyorsanız, online yardım
sayfasına girerek bütün seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi
edinebilirsiniz. Yardım için, yapılandırmak istediğiniz ayarlara ilişkin
düğmeye basın (örneğin, Güvenlik Duvarı Yapılandırması
sayfasını açmak için Güvenlik Duvarı düğmesine basın), daha
sonra ekranın üst tarafında yer alan Help (Yardım) ikonuna
tıklayın. Bilgi almak istediğiniz yardım konusuna tıklayın.
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Yapılandırma Düğmeleri
Gelişmiş yapılandırma işlemleri için Yapılandırma grubu
düğmelerini kullanın.

Aşağıdaki tabloda Yapılandırma grubu düğmeleri ve bunlara
ilişkin kısa tanımlar bulunur.

Bu düğme ile… Açılan Sayfada Şunları yapabilirsiniz…
WAN
Configuration
(WAN
Yapılandırma)

Geniş Alan Ağı (WAN) ADSL ayarınızın nasıl
yapılandırıldığını görmenizi sağlar. Bu sayfayı
kullanarak sabit IP adresi ayarı da yapabilirsiniz (eğer
varsa).

Port Settings
(Port Ayarları)

Cihaz ile birlikte FTP veya Telnet kullanıyorken veya
bir Web sunucusu çalıştırıyorken gerekli olan port
ayarlarını yapabilirsiniz.

Bridging LAN/WAN ayarlarınız ile servis sağlayıcınız
arasındaki veriler arasında bağlantı kurabilen cihaz
arayüzlerini yapılandırabilirsiniz. Arayüzler
yönlendirilebilir (örneğin, bir IP adres atanmış),
bridgeable (bağlantı kurulabilir) veya her ikisi de
olabilir.

Dynamic DNS
(Dinamik DNS)

Dinamik DNS servis sağlayıcısına kaydolduğunuz
Host ismini girin.  Bu sayfa, dinamik IP adresi ( X4’te
varsayılan) kullanan ve bir Web sitesini barındırmak
isteyenler içindir.  Dinamik DNS servis sağlayıcısı,
sürekli değişen IP adresinizi izler ve Web sitenize
bağlanmak isteyenleri doğru yere yönlendirir.

SNMP Basit Ağ Yönetim Protokolünü (SNMP) oluşturmanızı
sağlar. Böylece host (ana sistem bilgisayar)
bilgisayar, modem üzerindeki veritabanında saklanan
yapılandırma, performans ve diğer sistem verileri ile
ilgili bilgilere erişebilir.

IP Filtering
(IP Filtreleme)

LAN’ınınız ile İnternet arasında ve LAN’ınızın
içerisinde giren ve çıkan verilerin iletilmesini kontrol
etmek için kurallar oluşturmanızı sağlar. Örneğin, bir
IP filtre kuralı oluşturabilir ve bazı bilgisayarların
LAN’ınınıza girerek birtakım verilere veya İnternet
adreslerine erişmelerini engelleyebilirsiniz. Ayrıca
LAN’ınızdaki bilgisayarlara erişmek isteyen diğer
bilgisayarları engelleyebilir veya izin verebilirsiniz.
Sayfada mevcut filtreler gösterilir. Siz de mevcut
filtreler üzerinde düzenleme yapabilir veya yeni
filtreler ekleyebilirsiniz.

Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır …
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Bu düğme ile… Açılan Sayfada Şunları yapabilirsiniz…
DHCP Dinamik Host Yapılandırma Protokolü (DHCP)

ayarları yaparak ağ yöneticilerinin IP bilgilerinin bir
ağ üzerinde bilgisayarlara gönderim ve dağıtımını
merkezi olarak yönetmesini sağlayabilirsiniz.
DHCP’yi devreye soktuğunuzda herhangi bir cihazın
(X4’ün veya servis sağlayıcınızın verdiği bir router
cihazı gibi) ağınıza her bağlandığında geçici IP
adreslerini bilgisayarınıza göndermesine izin vermiş
olursunuz.

IP Routing
(IP Yönlendirme)

X4’ün belirli bir arayüz üzerinden (örneğin, LAN
arayüzü, Ethernet arayüzü vb.) aldığı verileri hangi
yönde göndereceğini belirlemenizi sağlar. Bu
yönlendirme, verinin gideceği en son adrese bağlı
olarak, bir sonraki cihaz arayüzünün IP adresini
veya verinin iletileceği İnternet adresini belirler.

Blocked Protocols
(Engellenmiş
Protokoller)

Bilgisayarınızda engellemek istediğiniz protokolleri
seçmenizi sağlar (örneğin, IP Milticast, NetBEUI,
IPX, APR, AppleTalk).

Bridge Filter Ethernet protokolü seviyesindeki paketleri filtreler.

Firewall
(Güvenlik Duvarı)

Varsayılan güvenlik duvarı ayarları üzerinde
değişiklik yapmanızı sağlar. Örneğin, bu sayfayı
kullanarak bilgisayarınıza/ağınıza izinsiz girildiğinde
uyarı mesajı gitmesini istediğiniz e-posta
adres(ler)ini belirleyebilirsiniz.

NAT Ağ Adres Çevrimi (NAT) ayarlarını yapmanızı sağlar.
Eğer LAN kullanıyorsanız ve her bilgisayarın kendi
genel IP adresi bulunmasını istiyorsanız, varsayılan
ayarları değiştirme gereği duyabilirsiniz. Bununla
birlikte varsayılan NAT ayarı çoğu kullanıcı için
yeterli güvenliği sağlamaktadır.

RIP X4’ün diğer yönlendirme cihazlarıyla iletişim kurup
kuramayacağını, kurabiliyorsa hangi arayüzlerin
kullanılacağını belirlemenizi sağlar. Ayrıca söz
konusu yönlendirmenin hafızada ne kadar süre
kalacağını da belirleyebilirsiniz.

LAN X4 modem ile Ethernet veya USB girişi (hangi girişi
kullanıyorsanız) arasındaki bağlantının kontrol
edilmesi için gerekli ayarları belirlemenizi sağlar.
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Durum Düğmeleri
Durum grubundaki düğmeler tipik olarak bakım ve arıza tespit
amacıyla kullanılır.

Aşağıdaki tabloda Durum grubu düğmeleri ve bunlara ilişkin kısa
tanımlar bulunur.

Tablodaki düğmelerden herhangi birine tıkladıktan sonra ekranın
üst tarafında yer alan Yardım ikonuna tıklarsanız konuyla ilgili
online yardım alabilirsiniz.

Bu düğme ile… Açılan Sayfada Şunları yapabilirsiniz…

ADSL Status
(ADSL Durumu)

ADSL bağlantınızla ilgili ayrıntılı bilgi almanızı sağlar.

PPP Status
(PPP Durum)

X4 modem ile İnternet servis sağlayıcınız arasındaki
iletişimin kurulması için Noktalar Arası Protokolü
(PPP) yapılandırmanızı sağlar.

TCP/IP Status
(TCP/IP Durumu)

Modeminizdeki IP paketleri ile ilgili bilgi almanızı
sağlar.

EoA Status
(EoA Durumu)

Eğer İnternet servis sağlayıcınız ile iletişim kurmak
için gerekliyse, ADSL/Ethernet router’da bir ATM-
üzerinden-Ethernet (EoA) arayüzü yapılandırmanızı
sağlar.

ATM Status
(ATM Durumu)

X4’ün ATM protokolü kullanarak bağlantı kurması için,
Eşzamansız Transfer Modu (ATM) Sanal Devre (VC)
arayüzünü yapılandırmanızı sağlar.

IPoA Status
(IPoA Durumu)

ADSL/Ethernet router’da ATM üzerinden İnternet
Protokolü (IPoA) arayüzü yapılandırmanızı sağlar.
IPoA arayüzü sayesinde, ATM üzerinden Ethernet
(EOA) bağlantısı olmadan IP paketlerinin ATM ağı
üzerinden alışverişi yapılabilir.
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Yönetim Düğmeleri
Yönetim grubundaki düğmeler teşhis testleri, yeni firmware
sürümleri ve Zoom Yapılandırma Yöneticisi şifresinin
değiştirilmesi gibi yönetici görevler için kullanılır.

Aşağıdaki tabloda Yönetim grubu düğmeleri ve bunlara ilişkin kısa
tanımlar bulunur.

Tablodaki düğmelerden herhangi birine tıkladıktan sonra ekranın
üst tarafında yer alan Yardım ikonuna tıklarsanız konuyla ilgili
online yardım alabilirsiniz.

Bu düğme ile… Açılan Sayfada Şunları yapabilirsiniz…

User Configuration
(Kullanıcı Yapılandırma)

Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ne giriş
yaparken kullandığınız kullanıcı adı ve şifreyi
değiştirmenizi sağlar. X4 teslim edilirken verilen
varsayılan şifreyi de bu sayfayı kullanarak
değiştirebilirsiniz.

Firmware Update
(Firmware Güncellme)

Firmware’inizi güncellemeniz için gerekli olan
upgrade dosyasına giden yolu belirlemeniz
sağlar. Dosyayı bulmak için Browse’a (Göz at)
ve daha sonra Upload’a (Yükle) tıklayın.

Set Date and Time
(Gün ve Saat Ayarı)

X4’ün kendi gün ve saat ayarlarını yapmanızı
sağlar (saat dilimi ve gün ışığından yararlanma
ayarı gibi).

Diagnostics
(Teşhis)

Sisteminizin yazılım ve donanım bağlantılarıyla
ilgili problemlerin tespiti için bir dizi teşhis testi
yapmanızı sağlar. Bağlantı ile ilgili problemleri
çözmek için, aynı zamanda Ping ve Traceroute
seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Backup/Restore
Config
(Yedekleme /Yeniden
Yükleme)

Mevcut yapılandırma ayarlarınızın daha sonra
yeniden yüklenecek şekilde kaydedilmesini
sağlar.

System Log
(Sistem Girişi)

Diğer cihazlarla rutin olarak kurulan
bağlantılardan elde edilen verileri izlemenizi
sağlar. Bu bilgi beklenmeyen veya hatalı çalışma
anlamına gelmez ve uyarı mesajı veren sistem
tuzaklarınca yakalanmaz. Sistem girişini bir
dosyaya kaydedebilirsiniz.

Reboot
(Sistemi Yeniden
Başlatma)

X4’ü yeniden başlatmanızı ve fabrika ayarlarına
geri dönmenizi sağlar.
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WAN Ayarlarınızın
Değiştirilmesi
WAN Yapılandırma penceresini kullanarak Geniş Alan Ağı
(WAN) ayarlarınızı değiştirebilir ve sabit bir IP adresi
belirleyebilirsiniz (eğer bu hizmeti satın aldıysanız veya servis
sağlayıcınızla konuştuysanız). Bu pencereyi açmak için Gelişmiş
Ayar sayfasındaki WAN Yapılandırma düğmesine tıklayın.

Önemli Uyarı!
Eğer sabit bir IP adresi kullanmak istiyorsanız, konuyla ilgili ayrıntılı
bilgi için sayfa 25’daki Sabit IP Adresinin Kullanılması konusuna
bakın.

WAN Yapılandırma sayfasını kullanarak Encapsulation, VPI,
VCI, DHCP Client, IP Address, Subnet Mask vb. ayarlar
üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra, Save Changes’e
(Değişiklikleri Kaydet) düğmesine ve daha sonra da Write Settings
to Flash’a tıklayın.

WAN Yapılandırma ayarlarınızın değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılı
bilgi için, aynı sayfanın üst tarafında yer alan Help (Yardım)
ikonuna tıklayın. WAN Yapılandırması ile ilgili ayrıntılı yardım
konularını içeren online yardım penceresi ekrana gelir.
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Güvenlik Duvarı
Ayarlarınızın Değiştirilmesi
X4’ünüzün güvenlik duvarı ayarlarını değiştirmek için, Güvenlik
Duvarı penceresini kullanın. Bu pencereyi görüntülemek için
Gelişmiş Ayar sayfasının Yapılandırma bölümündeki Güvenlik
Duvarı düğmesine tıklayın.

X4’ü kurduğunuzda, X4’ün kendi güvenlik duvarı otomatik olarak
devreye girer ve İnternete bağlandığınızda bilgisayarınızı korumaya
başlar. (Bu dahili güvenlik duvarı X4’ünüzdeki NAT ayarlarına
ektir.)

Söz konusu güvenlik duvarı varsayılan olarak oldukça sıkı güvenlik
ayarlarıyla çalışır – yani, güvenlik duvarının izin verdiği tek İnternet
trafiği ihtiyacınız olan işlemlerdir (örneğin, adres çubuğuna
yazdığınız bir web adresi).

Çoğu kullanıcı için, bu erişim güvenli ve yeterlidir. Dolayısıyla
varsayılan güvenlik duvarı ayarlarını değiştirmelerine gerek yoktur.

Bununla birlikte aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için, Güvenlik
Duvarı Yapılandırması penceresini kullanın:

•  Bilgisayarınıza veya ağınıza izinsiz olarak girmek isteyen
bilgisayarları kara listeye almak ve bunları engellemek için. (Bu
özellik varsayılan olarak aktif değildir.)

•  Bilgisayarınız veya ağınız harici bir bilgisayar tarafından
saldırıya uğradığında e-posta göndermek için.

İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra, Save Changes’e
(Değişiklikleri Kaydet) düğmesine ve daha sonra da Write Settings
to Flash’a tıklayın.

Kendi güvenlik duvarı ayarlarınızı oluşturmakla ilgili ayrıntılı bilgi
için, Güvenlik Duvarı Yapılandırması sayfasının üst tarafında yer
alan Help (Yardım) ikonuna tıklayın. X4’ün güvenlik duvarı ayarları
ile ilgili ayrıntılı yardım konularını içeren online yardım penceresi
ekrana gelir.
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Kullanıcı Adı ve Şifrenin
Değiştirilmesi
Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ne giriş yaparken kullanılan
kullanıcı adı ve şifreyi değiştirmek için, Kullanıcı Yapılandırma
penceresini kullanın. Bu pencereyi açmak için, Gelişmiş Ayar
sayfasında yer alan Yönetim grubu düğmelerinden Kullanıcı
Yapılandırma düğmesine tıklayın.

X4’ü kurduktan sonra Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ni açmak
istediğinizde Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini soran bir pencere
açılır. (Varsayılan kullanıcı adı ve şifre sayfa 16’da verilmiştir).

İsterseniz varsayılan şifreyi değiştirebilirsiniz. Şifrenin
değiştirilmesi zorunlu değildir.

Varsayılan şifreyi değiştirmek için

1111 Kullanıcı Yapılandırma sayfasında varsayılan admin kullanıcı
adının yazılı olduğu sırayı bulun. (Başka kullanıcılar
eklemediyseniz, sayfada görünen tek sıra bu olacaktır.)

2222 Sıranın sağ tarafında görünen kalem ikonuna  tıklayın. User
Config – Modify (Kullanıcı Yapılandırma – Değiştir)
penceresi açılır.

3333 Old Password (Eski Şifre) kutusuna zoomadsl yazın. (Bu,
sayfa 16’de verilen ve kurulum esnasında kullandığınız şifredir.)

4444 New Password (Yeni Şifre) kutusuna kullanmak istediğiniz
yeni şifreyi girin. Yazdığınız şifre 128 karakterden fazla
olmamalıdır.

5555 Confirm Password (Şifreyi Tekrar Gir) kutusuna seçtiğiniz
yeni şifreyi bir kez daha yazın.
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6666  Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın. Şifrenin
değiştirildiği söyleyen bir mesaj kutusu ekrana gelir. Kullanıcı
Yapılandırma sayfasına geri dönmek için Close’a (Kapat)
tıklayın.

7777 Write Settings to Flash’e tıklayın.
Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ne çeşitli şekillerde giriş yapmak
için başka giriş bilgileri (kullanıcı adı ve şifre) de oluşturabilirsiniz.
Kullanıcı adı ve şifre ilgili ayrıntılı bilgi için, Kullanıcı
Yapılandırma sayfasının üst tarafında yer alan Help (Yardım)
ikonuna tıklayın. Kullanıcı adı ve şifre ile ilgili ayrıntılı yardım
konularını içeren online yardım penceresi ekrana gelir.

Yapılandırmanızın
Yedeklenmesi
Mevcut yapılandırma ayarlarınızı yedeklemek veya eski ayarları X4’e
geri yüklemek için Yedekleme/Geri Yükleme Yapılandırması
penceresini kullanın. Bu pencereyi açmak için, Gelişmiş Ayar
sayfasında yer alan Yönetim grubu düğmelerinden
Yedekleme/Geri Yükleme Yapılandırması düğmesine tıklayın.
X4 modemin yapılandırma ayarlarını değiştiren kullanıcılar bu
ayarları yedeklemek isteyebilir. Böylece yedeklenen ayarlar gerekirse
daha sonra kullanılmak üzere geri yüklenebilir.
Yedekleme işlemi özellikle Zoom’dan firmware güncelleştirmeleri
alınırken kullanılabilir. Güncelleştirmeleri yüklerken önceden
yapmış olduğunuz ayarlar kaybolabilir ve yüklenen
güncelleştirmeler varsayılan ayarlar olarak kaydedilebilir. Bu nedenle
firmware’i güncelleştirmeye başlamadan önce özelleştirdiğiniz
ayarları yedekleyin. Güncelleştirmelerin yüklenmesi
tamamlandığında ise yedeklediğiniz ayarları geri yükleyin.

Not:
Varsayılan ayarları yedeklemenize gerek yoktur. Varsayılan ayarları
Gelişmiş Ayar sayfasında yer alan Reboot düğmesine basarak
kolayca geri yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, sayfa 44’deki
Varsayılan Ayarların Sıfırlanması konusuna bakın.
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Mevcut yapılandırma ayarlarınızı
yedeklemek için

1111 Herhangi bir yapılandırma dosyasını X4’ten bilgisayarınızdaki
bir klasöre yüklemek için, Yedekleme/Geri Yükleme
Yapılandırması sayfasında Save Config’e tıklayın.

2222 Dosyaya isim verin ve bilgisayarınızda nereye kaydedeceğinizi
belirleyin. Kaydettiğiniz dosyayı geri yüklemek için bu dosya
adına ve konum bilgilerine ihtiyacınız olacaktır.

Yapılandırma ayarlarını geri yüklemek için

1111 Yedekleme/Geri Yükleme Yapılandırması sayfasında
Browse’a (Göz at) tıklayın ve X4’e geri yüklemek istediğiniz
yapılandırma ayarlarını içeren dosyayı bulun.

2222 Upload’a (Yükle) tıklayın.

Özelleştirilen ayarlarınızın yedeklenmesi ve geri yüklenmesiyle ilgili
ayrıntılı bilgi için, Yedekleme/Geri Yükleme Yapılandırması
sayfasının üst tarafında yer alan Help (Yardım) ikonuna tıklayın.
Konuyla ilgili ayrıntılı yardım konularını içeren online yardım
penceresi ekrana gelir.
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Varsayılan Ayarların
Sıfırlanması (Resetlenmesi)
X4’ünüzün sistem ayarlarını değiştirdiyseniz ve fabrika ayarlarına
geri dönmek için iki yol vardır: yazılım sıfırlaması veya hard
reset.

X4’ün Web arayüzünü kullanarak
sıfırlamak için
Web tarayıcınızı açıp X4’ünüzün kullanıcı arayüzüne
bağlanabiliyorsanız yazılımı sıfırlamak için aşağıdakileri yapın:

1111 Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ne giriş yapın ve Gelişmiş
Ayar sayfasında Gelişmiş Ayar ikonuna tıklayın (giriş
konusunda yardım almak için sayfa 16’ya bakın.)

2222 Administration  kısmında yer alan Reboot düğmesine
tıklayın.

3333 Reboot Mode listesinde Reboot From Default
Configuration’ı seçin.

4444 Reboot’a tıklayın. İşlem tamamlandıktan sonra X4’ünüz
fabrika ayarlarına geri döner.
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Hard reset yapmak için
X4’ünüze bağlanmak için kullandığınız linki hatırlamıyorsanız ve
Web tarayıcısı yoluyla bağlantı kuramıyorsanız, o zaman hard reset
yöntemini kullanın:

1111 Modemin arka panelinin tam ortasında bulunan RESET
deliğine bir ataç sokun.

2222 Atacı beş saniye kadar delikte bekletin. X4’ün LINK ışığı söner
ve daha sonra saniyede bir yanıp sönmeye başlar.

X4’ün varsayılan fabrika ayarlarına geri döndünüz.

 IP Filtrelerinin Kullanılması
İnternetten bilgisayarınıza akan trafiği engellemek veya trafik
akışına izin vermek için IP Filtre Yapılandırması sayfasını
kullanarak IP filtre ayarı yapabilirsiniz. Bu pencereyi açmak için,
Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar) sayfasındaki Configuration
(Yapılandırma) kısmındaki düğmelerden IP Filtering (IP
Filtreleme)’e tıklayın.

Akan internet trafiğini filtrelemek için bir ya da daha fazla kural
belirlemeniz gerekir (yani ilerlemeden önce bilgisayarınıza akan
bilginin istediğiniz kriterleri karşılaması gerekir). X4 İnternetten
gelen bilgileri inceler ve – eğer belirlediğiniz kriterlere uygunsa –
bilgisayar veya ağınızda ulaşması gereken noktaya gitmesine izin
verir. Eğer istenilen kriterleri karşılamıyorsa bilgiyi engeller.

Söz konusu kriterin belirlenirken bilginin taşıdığı İnternet
protokolü, karşıdaki bilgisayarın IP adresi, bilginin aktığı port vb.
bilgiler dikkate alınır.

IP filtrelerini istenilen şekilde ayarladıktan sonra, Save Changes’e
ve daha sonra Write Settings to Flash’a tıklayın.

IP filtreleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için, IP Filtre Yapılandırması
sayfasının üst tarafında yer alan Help (Yardım) ikonuna tıklayın.
Konuyla ilgili ayrıntılı yardım konularını içeren online yardım
penceresi ekrana gelir.
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Ek A
ADSL İnternet Ayarları Tabloları

Bu tablolar, Internet’e bağlanmak için gereken ADSL ayarlarını
servis ağlayıcılarından alamayan müşterilerimiz içindir.  Çoğunlukla,
ADSL servis sağlayıcıları bölgelere göre farklı ayarlar kullanır,
dolayısıyla bir servis sağlayıcının birden fazla ayarı olabilir.  Web
sitemizde bu tabloların güncel hallerini görebilirsiniz.  Eğer ülkeniz
bu listede yoksa lütfen www.zoom.com’a danışın.

ABD Müşterilerinin Dikkatine
ADSL servis sağlayıcınız aşağıdaki listede yoksa önce tablonun en
altındaki Servis Sağlayıcısı Listede Olmayanlar ayarını kullanın.  Eğer
bu ayar işe yaramazsa bölgenizde klasik telefon şebekesi hizmeti veren
firmanın ayarlarını kullanın. (Ayarların girilmesi hakkında daha ayrıntılı
bilgi için sayfa 22’ye bakın.)

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

0 35 PPPoE LLC
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Tablo B: Diğer Ülkeler
Servis Sağlayıcısı VPI VCI Encapsulation
Avustralya-Telstra 8 35 PPPoA LLC
Arjantin-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Arjantin-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Belçika-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Belçika-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Bolivya 0 34 1483 Routed IP LLC
Brezilya-Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC
Brezilya -Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Brezilya -Telmar 0 33 PPPoE LLC
Brezilya -South Region 1 32 PPPoE LLC
Kolombiya-EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
Danimarka-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
Fransa (1) 8 35 PPPoE LLC
Fransa (2) 8 67 PPPoA LLC
Fransa (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Almanya 1 32 PPPoE LLC
Macaristan-Sci-Network 0 35 PPPoE LLC
İzlanda-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
İzlanda-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
İsrail 8 48 PPPoA VC-MUX
İtalya 8 35 PPPoA VC-MUX
Jamaika (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Jamaika (2) 0 35 PPPoA VC-MUX
Jamaika (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
Jamaika (4) 0 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
Kazakistan 0 33 PPPoA VC-MUX
Meksika 8 35 PPPoE LLC
Hollanda-BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Hollanda-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Portekiz 0 35 PPPoE LLC
Suudi Arabistan (1) 0 33 PPPoE LLC
Suudi Arabistan (2) 0 35 PPPoE LLC
Suudi Arabistan (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC
Suudi Arabistan (4) 0 33 1483 Routed IP LLC
Suudi Arabistan (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Suudi Arabistan (6) 0 35 1483 Routed IP LLC
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Tablo B (Devamı): Diğer Ülkeler
Servis Sağlayıcısı VPI VCI Encapsulation
İspanya-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
İspanya -Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

İspanya -EresMas, Retevision 8 35 PPPoA VC-MUX
İspanya -Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC
İspanya -Telefonica (2), Terra 8 32 1483 Routed IP LLC
İspanya -Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
İspanya -Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
İspanya -Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC
İsveç-Telenordia 8 35 PPPoE
İsveç -Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC
İsviçre 8 35 PPPoE LLC
Türkiye (1) 8 35 PPPoE LLC
Türkiye (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
İngiltere (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
İngiltere (2) 0 38 PPPoE LLC
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietnam 0 35 PPPoE LLC
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Ek B
Ön ve Arka Paneller

X4’ün ön panelinde şunlar bulunur:

Aşağıdaki tabloda ön panelde bulunan bütün ışıklar açıklanmıştır.

Işık Tanımı

USB X4’ün USB girişi açık olan bir bilgisayarın USB girişine
bağlandığı zaman yanar. Veri transferi sırasında ise yanıp
söner.

LAN X4’ün ETHERNET girişi, açık olan bir bilgisayarın Ethernet
girişine bağlandığı zaman yanar. Veri aktarımı sırasında ise
yanıp söner.

LINK X4’ün açılışı sırasında yanıp söner.  Cihaz ADSL bağlantısını
kurduğu zaman sabit yanmaya başlar.

Not: Eğer bu ışık bir iki dakika içinde yanıp sönmeyi bırakıp
sabit yanmaya geçmezse, ADSL servis sağlayıcınızı arayıp
ADSL bağlantısının aktif olup olmadığını kontrol edin, veya
sayfa 58’deki Ek D: Arıza Tespit bak ın.

PWR X4 bir elektrik kaynağına bağlandığı zaman yanar.
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X4’ün arka panelinde şunlar bulunur:

Aşağıdaki tabloda arka panelde bulunan bütün girişler açıklanmıştır.

Giriş Tanımı

ADSL Modemi ADSL telefon prizine bağlar.

PHONE Telefonu modeme bağlar.

USB Modemi USB girişi bulunan bir Windows bilgisayarına
bağlar.

RESET Varsayılan ayarlara geri dönmek için modemi sıfırlar
(bağlantı kaybolduğunda gerek duyulur).

ETHERNET Üniteyi bir erişim noktasına, ağ hub’ına veya bilgisayarın
Ethernet girişine bağlar.

PWR Üniteyi elektrik adaptörüne bağlar.

ON/OFF Üniteyi açar veya kapatır.
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Ek C
TCP/IP Ağ Ayarları

Eğer Macintosh veya Linux bilgisayarınız varsa o zaman
bilgisayarınızın TCP/IP ağ ayarlarının doğru bir biçimde
yapılandırıldığından emin olmalısınız. Aksi takdirde İnternet’e
bağlanamazsınız.

Not:
Windows bilgisayar kullanıyorsanız, TCP/IP ayarlarını
yapılandırmanıza gerek yoktur. Windows bilgisayarlar bu ayarları
sizin yerinize otomatik olarak yapılandıracaktır. Sadece X4
modemde arıza tespiti yapan Windows kullanıcılarının TCP/IP
ayarlarını doğrulaması gerekecektir.

TCP/IP ayarlarınızın doğru olduğundan emin olmak için
kullandığınız işletim sistemine karşılık gelen bölümde verilen
adımları uygulayın.

•  Macintosh bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 52’deki Macintosh
TCP/IP Ayarları konusuna bakın.

•  Linux bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 54’deki Linux TCP/IP
Ayarları konusuna bakın.

•  Windows bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 55’teki Windows
TCP/IP Ayarları konusuna bakın.
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Macintosh TCP/IP Ayarları
Machintosh ağ ayarlarınızı yapılandırmak için izleyeceğiniz
talimatlar Mac OS’unuza bağlı olarak değişiklik gösterir. OS X için
aşağıdaki talimatları takip edin. İşletim sisteminize uygun diğer
talimatlar için sayfa 53’ye bakın.

Mac OS X
1111 Dock’tan System Preferences’ı (Sistem Tercihleri) ve daha

sonra Network (Ağ) penceresini görüntülemek için
Network’u  seçin. (OS X 3 için ayrıca Configure (Yapılandır)
düğmesine tıklamanız gerekir).

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

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

4444 TCP/IP sekmesinde Configure listesinde Using DHCP’nin
(DHCP Kullanarak) seçili olduğundan emin olun. DHCP
Client ID (DHCP İstemci Kimliği) alanını boş bırakın.

5555 Apply Now’a (Uygula) (ya da Save’e) tıklayın ve Network
penceresini kapatın.

Ayarları doğruladıktan sonra, sayfa 12’deki Web Tarayıcınızın
Yapılandırılması bölümüne geri dönün.
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 Apple menüsünde Control Panels’ı (Denetim Masası) ve daha
sonra TCP/IP’yi seçin. TCP/IP Penceresi açılır.

2222 Connect via sekmesinde Ethernet built-in’i (Dahili Ethernet)
seçin.

3333 Configure sekmesinde Using DHCP Server’ı (DHCP
Sunucusu Kullanarak) seçin. DHCP Client ID (DHCP
İstemci Kimliği) alanını boş bırakın.

4444 TCP/IP Penceresini kapatın. Yapılan değişiklikleri kaydetmek
isteyip istemediğinizi soran bir mesaj kutusu ekrana gelir.
Save’e (Kaydet) tıklayın.

Ayarları doğruladıktan sonra, sayfa 12’deki Web Tarayıcınızın
Yapılandırılması bölümüne geri dönün.
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Linux TCP/IP Ayarları
Boot-time DHCP ayarlarına yönelik talimatlar önemli ölçüde
değişiklik gösterir. Bu nedenle kendi sürümünüzle ilgili kitapçığa
bakınız.

Linux sistem ile ilgili talimatları takip ettikten sonra, sayfa 12’deki
Web Tarayıcınızın Yapılandırılması bölümüne bakın.

Not:
Eğer birden fazla ağ kartı yüklüyse her biri için ayrı Ethernet
tanımlayıcısı almanız gerekecektir (eth0, eth1, eth2, vb.). ADSL
modeminiz için eth0’dan farklı bir tanımlayıcı seçerseniz her zaman
bu tanımlayıcıyı kullanmaya dikkat edin.

RedHat
Aşağıdaki üç satırı içerecek şekilde /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-eth0 düzenleyin veya oluşturun:

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

SuSE
/etc/rc.config dosyası düzenleyin, NETCONFIG, NETDEV_0
ve IFCONFIG_0 değişkenlerini arayın.

Bunları aşağıdaki gibi ayarlayın (bkz. rc.config’deki talimatlar):

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

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

Debian
Şu satırı /etc/network/interfaces dosyasına ekleyin:

iface eth0 inet dhcp

/sbin/shutdown -r now komutuyla sistemi yeniden başlatın.
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Windows TCP/IP Ayarları
Windows ağ ayarlarınızı yapılandırırken izleyeceğiniz yol
kullandığınız işletim sistemiyle ilişkilidir.

Windows XP
1111 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü

[TCP/IP]Özellikleri) iletişim kutusunu açın.

aaaa Masaüstünde Start’a (Başlat) tıklayın, Control Panel’e
(Denetim Masası) gelin ve daha sonra Network and
Internet Connections’ı (Ağ ve İnternet Bağlantıları)
seçin.

bbbb Network Connections’ı (Ağ Bağlantıları) seçin.

cccc Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) ikonuna sağ
tıklayın. Daha sonra Properties’i (Özellikler) seçin.

dddd NIC kartınızın TCP/IP değerine bakın ( “TCP/IP”
yazmalı ve “AOL,” “Dial-up,” veya “Adapter” gibi
sözcükler içermemelidir) ve Properties’e (Özellikler)
tıklayın.

2222 Kullandığınız IP Adresi türüne göre, şunların seçili olup
olmadığını kontrol edin:
! Eğer DHCP kullanıyorsanız (çoğu kullanıcı gibi):

Obtain an IP address automatically (Otomatik IP
adresi al) alanı ve Obtain a DNS server address
automatically (Otomatik DNS sunucusu adresi al) veya
Enable DNS (DNS’yi aç) alanlarından biri seçili olmalıdır.
Diğer alanlar boş kalmalıdır.

! Eğer sabit IP adresi kullanıyorsanız: “Use the
following IP address” (Aşağıdaki IP adresini kullan) ve
“Use the following DNS server addresses” (Aşağıdaki
DNS sunucusu adreslerini kullan) alanları seçili olmalıdır.
Sabit IP adresi ayarını yaparken, IP address, Subnet
mask, Default gateway, ve Preferred DNS server
değerleri servis sağlayıcınızın size verdiği değerlerle uyumlu
olmalıdır.
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Windows 2000

1111 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü
(TCP/IP) Özellikleri) iletişim kutusunu açın.

aaaa Masaüstünde Start’a (Başlat) tıklayın, Settings’e (Ayarlar)
gelin ve daha sonra Network and Dial-up
Connections’a (Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar) tıklayın.

bbbb Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) ikonuna sağ
tıklayın ve Properties’i (Özellikler) seçin.

cccc NIC kartınızın TCP/IP değerine bakın ( “TCP/IP”
yazmalı ve “AOL,” “Dial-up,” veya “Adapter” gibi
sözcükler içermemelidir) ve Properties’e (Özellikler)
tıklayın.

2222 Kullandığınız IP Adresi türüne göre, şunların seçili olup
olmadığını kontrol edin:

! Eğer DHCP kullanıyorsanız (çoğu kullanıcı gibi):
Obtain an IP address automatically (Otomatik IP
adresi al) alanı ve Obtain a DNS server address
automatically (Otomatik DNS sunucusu adresi al) veya
Enable DNS (DNS’yi aç) alanlarından biri seçili olmalıdır.
Diğer alanlar boş kalmalıdır.

! Eğer sabit IP adresi kullanıyorsanız: “Use the
following IP address” (Aşağıdaki IP adresini kullan) ve
“Use the following DNS server addresses” (Aşağıdaki
DNS sunucusu adreslerini kullan) alanları seçili olmalıdır.
Sabit IP adresi ayarını yaparken, IP address, Subnet
mask, Default gateway, ve Preferred DNS server
değerleri servis sağlayıcınızın size verdiği değerlerle uyumlu
olmalıdır.
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Windows 98/Me

1111 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü
(TCP/IP) Özellikleri) iletişim kutusunu açın.

aaaa Masaüstünde Start’a (Başlat) tıklayın, Settings’e (Ayarlar)
gelin ve daha sonra Control Panel’ı (Denetim Masası)
seçin.

bbbb Network (Ağ) ikonuna çift tıklayın, Network iletişim
kutusu açılır.

cccc NIC kartınızın TCP/IP değerine bakın ( “TCP/IP”
yazmalı ve “AOL,” “Dial-up,” veya “Adapter” gibi
sözcükler içermemelidir). Daha sonra Properties’e
(Özellikler) ve OK’ye (Tamam) tıklayın.

2222 Kullandığınız IP Adresi türüne göre, şunların seçili olup
olmadığını kontrol edin:

! Eğer DHCP kullanıyorsanız (çoğu kullanıcı gibi):
Obtain an IP address automatically (Otomatik IP
adresi al) alanı ve Obtain a DNS server address
automatically (Otomatik DNS sunucusu adresi al) veya
Enable DNS (DNS’yi aç) alanlarından biri seçili olmalıdır.
Diğer alanlar boş kalmalıdır.

! Eğer sabit IP adresi kullanıyorsanız: Specify an IP
address (Belirtilen IP adresini kullan) seçili olmalıdır ve IP
Address ve Subnet Mask değerleri de servis sağlayıcınızın
verdiği değerlerle uyumlu olmalıdır. DNS Configuration
(DNS Yapılandırması) sekmesinde, Enable DNS seçili
olmalıdır ve Host kutusu dolu görünmelidir. (Eğer dolu
değilse, kutuya herhangi bir ad, kelime veya harf ve
rakamlardan oluşan bir yazı girin.) DNS Server Search
Order (DNS Sunucusu Arama Talimatı) kutusunda
10.0.0.2 (X4’ün ETHERNET girişini kullanıyorsanız)
veya 10.0.0.3 (X4’ün USB girişini kullanıyorsanız)
yazmalıdır.
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Ek D
Arıza Tespit

Aşağıda modemi kullanırken karşılaşabileceğiniz bir takım sorunlar
ve bunlara ilişkin çözümler veriliştir.

Sorun
X4’ümün LINK ışığı sabit yanıyor, fakat İnternet’e
bağlanamıyorum.

Çözüm
Bu sorunun birçok nedeni olabilir. Şunları kontrol edin:

•  VPI, VCI ve Encapsulation ayarlarınızı doğru olarak girdiniz
mi?

•  Encapsulation ayarınız PPP ile başlıyorsa, ADSL Kullanıcı
adı ve Şifrenizi doğru olarak yazdınız mı? (Bu kullanıcı adı ve
şifre, sayfa 16’da anlatıldığı gibi, Zoom Yapılandırma
Yöneticisi’ne giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre
DEĞİLDİR.)

! Modem ayarlarının otomatik olarak yapılandırılmasını
seçtiyseniz, Basic Setup sayfasını açın. MANUEL seçili
olmalıdır. Daha sonra Virtual Circuit listesinden 7’yi
seçin. Ekran otomatik yapılandırma ayarlarına
dönüldüğünü gösterdiğinde tekrar MANUAL’i seçin ve
ilgili alanlara doğru Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerini girin.
Daha sonra Save Settings’e ve Write Settings to Flash’e
tıklayın.

! Eğer modeminizi manuel olarak yapılandırmayı seçtiyseniz,
Basic Setup sayfasını açın. MANUAL seçili olmalıdır.
İlgili alanlara doğru Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerini girin.
Daha sonra Save Settings’e ve Write Settings to Flash’e
tıklayın.
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•  Servis sağlayıcınızın ADSL bağlantısında sorun olup olmadığını
kontrol edin. (Öğrenmek için servis sağlayıcınızın teknik destek
hattını arayın.)

•  Bilgisayarınızın TCP/IP ağ ayarları doğru olarak yapılandırılmış
mı? Bunu kontrol etmek için kılavuzun ilgili kısımlarına bakın.

! Macintosh kullanıyorsanız sayfa 52’deki Macintosh
TCP/IP Ayarları konusuna bakın.

! Linux kullanıyorsanız sayfa 54’deki Linux TCP/IP
Ayarları konusuna bakın.

! Windows kullanıyorsanız sayfa 55’teki Windows TCP/IP
Ayarları konusuna bakın.

Sorun
X4 modemimin LINK ışığı sabit yanmak yerine, sürekli yanıp
sönüyor.

Çözüm
Bu sorunun birçok nedeni olabilir. Şunları kontrol edin:

•  Telefon kablosunun uçlarını duvar prizine ve X4’ün arka
panelindeki ADSL girişine (PHONE girişine değil) düzgün
taktınız mı?

•  Telefon kablosunun takılı olduğu prizin ADSL hattı açık mı?
Bu hat açık değilse, ADSL servisi almak için standart bir
telefon prizi kullanamazsınız.

•  Telefon kablonuz arızalı mı? Arızalıysa kabloyu yenisiyle
değiştirin

•  X4 ile aynı ADSL hattını kullanan tüm telefon ve fakslara
telefon filtresi taktınız mı? Eğer takmadıysanız bu cihazlar
cızırtı yapar ve ADSL bağlantısı kesintiye uğrar.
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Sorun
Zoom Yapılandırma Yöneticisine giriş yapamıyorum. Web adres
çubuğuna http://10.0.0.2 veya http://10.0.0.3 (X’ün Ethernet
veya USB girişlerinden hangisi kullanılıyorsa) yazıyorum, fakat
Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerimi soran mesaj kutusu ekrana
gelmiyor.

Çözüm
Bu sorunun birçok nedeni olabilir. Şunları kontrol edin:

•  Macintosh veya Linux bilgisayar kullanıyorsanız, TCP/IP
ayarlarını doğru bir biçimde yapılandırdınız mı? Ayrıntılı bilgi
için sayfa 51’e bakın.

•  Mac OS X 10.3 ve daha üst bir işletim sistemi kullanıyorsanız,
IP adresinizi yenilediniz mi? Bunun için System Preferences’a
(Sistem Tercihleri) gelin, Network’ü (Ağ) seçin. Configure’a
(Yapılandır) tıklayın ve daha sonra Renew DHCP Lease’e
tıklayın.

•  Windows bilgisayar kullanıyorsanız, Release/Renew işlemini
yaptınız mı?

! Windows 2000/XP için: Masaüstünde Start’a (Başlat)
tıklayın, Programs’a (Programlar) gelin, Accessories’i
(Donatılar) seçin ve daha sonra Command Prompt’a
(Komut İstemi) tıklayın. Ekrana ipconfig /all yazın ve
klavyenin Enter tuşuna basın. Açılan iletişim kutusundaki
listede NIC adaptörü seçili olmalıdır. Renew’a ve daha
sonra da Release’e tıklayın. Web adres çubuğuna 10.0.0.2
veya 10.0.0.3 (hangisi uygunsa) yazın. Network Password
(Ağ Şifresi) iletişim kutusu ekrana gelir.

! Windows 95/98/Me için: Masaüstünde Start’a (Başlat)
tıklayın, Run’a (Çalıştır) gelin. Kutuya winipcfg yazın ve
OK’ye (Tamam) tıklayın. Açılan iletişim kutusundaki
listede NIC adaptörü seçili olmalıdır. Renew’e ve daha
sonra da Release’e tıklayın. Web adresi çubuğuna 10.0.02
veya 10.0.0.3 (hangisi uygunsa) yazın. Network Password
(Ağ Şifresi) iletişim kutusu ekrana gelir.
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Ek E
Yasal Bilgiler

Avrupa Uyum Beyanatı
Bu ürünün imalatçısı tüm sorumluluk kendisinde olmak kaydıyla bu cihazın aşağıdaki tabloda gösterilen
biçimde 1999/5/EC (R&TTE Yönetmeliği) no.lu Yönetmeliğe uygun olduğunu beyan etmektedir. Bu
ürün CE İşareti taşımaktadır.

Yönetmelik Standart Test Raporu

73/23/EEC-Düşük
Voltaj

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

Elektrik bakımından
güvenli

89/336/EEC-EMC EN 55024 : 1998
EN 55022 : 1998 

EMC-imünite seviyesi
EMC-emisyon seviyesi

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

DİKKAT: Yangın rikini en aza indirmek için, yalnızca 26 Nolu AWG kablo veya UL veya CSA İzni olan
daha geniş bir Telekominikasyon Hattı Kablosu kullanın.

Uyum ile ilgili daha fazla bilgi için, CD’ye bakın.

European Declaration of Conformity
The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive
1999/5/EC (R&TTE Directive) via the following. This product is CE Marked.

Directive Standard Test Report

73/23/EEC-Low
Voltage

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

electrical safety

89/336/EEC-EMC EN 55024 : 1998
EN 55022 : 1998 

EMC-immunity
EMC-emissions

Electrostatic Discharge Statement
The unit may require resetting after a severe electrostatic discharge event.

CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger UL Listed or CSA Certified
Telecommunication Line Cord.

Additional compliance information is located on the CD.
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