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1
 Introdução
Este guia descreve como instalar e configurar a placa 3Com® 3C2000 Gigabit Network 
Interface Card (NIC) nos seguintes ambientes de sistema operacional (SO):

• Windows XP
• Windows 2000
• Windows Millennium Edition (Me)
• Windows 98 SE
• Windows NT 4.0
• Linux 2.4
• Novell NetWare 5.1 e 6.0

Conteúdo da Embalagem
• NIC 3Com 3C2000 Gigabit

Mantenha a NIC na embalagem até estar pronta para a instalação.

• 3Com Installation CD com o software do driver e o guia do usuário
Se o recurso de auto-execução do Windows estiver ativado no sistema, o 
3Com Master Navigator será executado automaticamente quando você inserir o 
3Com Installation CD na unidade de CD-ROM. Consulte “Usando o Master 
Navigator” na página 6 para obter mais informações.

OBSERVAÇÃO: Informe ao seu fornecedor de produtos para rede no caso de 
algum item ausente ou danificado. Se você precisar devolver a NIC, precisará 
usar a embalagem original (ou equivalente).
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2
 Instalando e Conectando a NIC
Antes de instalar a NIC, verifique se o seu PC atende aos requisitos relacionados 
abaixo.

Requisitos de Hardware 
• PC com base em Pentium que atenda aos requisitos de software dos seguintes 

sistemas operacionais:
• Windows XP com o service pack mais recente
• Windows 2000 com service pack mais recente
• Windows ME com o service pack mais recente
• Windows 98 SE com o service pack mais recente
• Windows NT 4.0 com o service pack mais recente
• Linux 2.4
• Novell NetWare 5.1 ou 6.0

• Um slot PCI aberto 

• PCI v2.2 de 33/66 MHz

• 128 MB de RAM (mínimo)

Precauções de Segurança
As seguintes precauções de segurança devem ser observadas.

AVISO: A NIC está sendo instalada em um sistema que funciona com 
voltagens que podem ser fatais. Antes de remover a tampa do sistema, 
observe as seguintes precauções para evitar danos aos componentes do 
sistema:

• Remova qualquer objeto metálico ou jóias das mãos e pulsos.

• Use apenas ferramentas isoladas e não condutoras de eletricidade.

• Verifique se o sistema está desligado e o cabo desligado da tomada antes 
de remover a tampa.

• Instale ou remova a NIC somente em um ambiente livre de estática. O uso 
adequado de uma pulseira aterrada (ou outro dispositivo pessoal anti-
estático) e de uma esteira anti-estática é altamente recomendado.
3



2 Instalando e Conectando a NIC
Lista de Verificação de Pré-instalação
1 Verifique se o seu sistema atende aos requisitos de hardware e software 

relacionados em “Requisitos de Hardware” na seção anterior.

2 Verifique se o sistema está usando a BIOS mais recente.

3 Reveja as informações no arquivo readme.txt no 3Com Installation CD para obter 
informações importantes que não estavam disponíveis no momento em que este 
guia do usuário foi criado.

4 Se o sistema estiver ativado, encerre-o.

5 Quando o encerramento estiver concluído, desligue a energia e tire o sistema da 
tomada.

6 Remova a NIC da embalagem de transporte segurando-a pelas bordas e coloque-
a sobre um superfície anti-estática.

7 Verifique se há sinais visíveis de danos na NIC, especialmente no conector da 
borda. Jamais tente instalar uma NIC danificada. Se a NIC estiver danificada, 
relate a ocorrência ao seu fornecedor.

Instalando a NIC
1 Reveja as precauções de segurança e a lista de verificação de pré-instalação. 

2 Antes de instalar a NIC, verifique se a energia do sistema está desligada, se o 
sistema está desconectado da tomada e se os procedimentos de aterramento 
elétrico foram seguidos de forma adequada.

3 Remova a tampa do sistema e selecione um slot PCI vazio. Se você não souber 
como identificar um slot PCI, consulte a documentação do sistema.

4 Remova a chapa da tampa vazia do slot selecionado.

5 Segurando-a pelas bordas, alinhe a borda do conector da NIC com o encaixe do 
conector PCI.

6 Aplicando pressão equivalente em ambos os cantos da NIC, pressione-a até ficar 
firmemente presa no slot PCI. 
Depois de encaixado adequadamente, o conector da porta na NIC ficará alinhado 
com a abertura do slot e sua parte frontal ficará rente ao chassis do sistema.

7 Prenda a NIC no slot PCI.

8 Recoloque a tampa do sistema, desconecte todos os dispositivos pessoais anti-
estáticos e coloque novamente o sistema na tomada.

9 Ligue a energia do sistema.
Depois que o sistema voltar ao funcionamento normal, o hardware da NIC estará 
totalmente instalado. A próxima etapa será conectar o cabo da rede.

CUIDADO: Não use força em excesso quando estiver fixando a NIC, pois 
isso poderá danificá-la ou ao sistema. Se a NIC resistir à fixação, remova-a 
do sistema, realinhe-a e tente novamente.
4



Conectando o Cabo da Rede
Conectando o Cabo da Rede
A NIC tem um conector RJ-45 para conexão a um segmento Ethernet de cabos de 
cobre.

Quando a negociação de link automático estiver desabilitada, a porta poderá ser 
configurada para sinalização a 10 ou 100 Mbps para operação half-duplex ou full-
duplex, bem como para sinalização a 1000 Mbps com operação full-duplex.

Para conectar um cabo de rede à NIC:

1 Prepare um cabo adequado. 
A tabela a seguir relaciona as características do cabo para conexão a 
portas 10/100/1000BASE-T:

2 Conecte uma extremidade do cabo à NIC.

3 Conecte a outra extremidade do cabo a uma porta de rede Ethernet RJ-45.
A próxima etapa será instalar o driver e o software da NIC.

Instalando o Software da NIC
Esta seção descreve como instalar o driver e o software da NIC no Windows 
usando o 3Com Master Navigator. 

1 Insira o 3Com Installation CD na unidade de CD-ROM.
O Master Navigator será inicializado automaticamente. Caso não inicializar, 
execute o arquivo LAUNCH.EXE a partir do 3Com Installation CD.

2 Selecione NIC Software e siga os prompts na tela.

Tipo de Porta Conector Mídia Distância Máxima

10BASE-T RJ-45 CAT 3, 4 ou 5 UTP 100 metros (325 pés)

100BASE-T RJ-45 CAT 5 UTP (par duplo) 100 metros (325 pés)

1000BASE-T RJ-45 CAT 5/CAT 5e (par 
quádruplo)

100 metros (325 pés)

OBSERVAÇÃO: A sinalização 1000BASE-T requer quatro pares trançados 
de cabeamento balanceado da Categoria 5, conforme especificado na ISO/
IEC 11801:1995 e na EIA/TIA-568-A (1995), testados utilizando-se os 
procedimentos definidos na TIA/EIA TSB95.

OBSERVAÇÃO: Para obter as instruções de instalação e configuração do 
driver em sistemas operacionais diferentes do Windows ou se você não 
quiser usar o 3Com Master Navigator, consulte o capítulo de configuração 
do software do driver específico.
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2 Instalando e Conectando a NIC
Usando o Master Navigator

Ao permitir que o recurso de auto-execução seja iniciado na tela Welcome do 
3Com Master Navigator, você pode selecionar a partir das opções relacionadas 
abaixo.

• Guia do Usuário
Visualize, imprima ou copie o guia do usuário. 
O guia do usuário está no formato PDF do Adobe Acrobat. Você também pode deixar 
uma cópia do guia do usuário na unidade de disco rígido e atribuir um link até ele na 
lista Iniciar, Programas do Windows.

• Software da NIC
Instale a NIC ou melhore o desempenho, o controle e o gerenciamento da rede 
atual.

OBSERVAÇÃO: Se o recurso de auto-execução não estiver ativado, execute o 
arquivo LAUNCH.EXE a partir do 3Com Installation CD.

OBSERVAÇÃO: Você precisa ter o Adobe Acrobat instalado para visualizar o 
guia do usuário.
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Instalando o Software da NIC
• Outros Software
Instale outros utilitários e programas úteis.
Esses programas incluem o 3Com Connection Assistant, o Virtual Cable Tester e o 
Adobe Acrobat Reader 5.1.
Para obter mais informações sobre esses programas, consulte o Capítulo 10, 
“Instalando e Usando o 3Com Connection Assistant.” e o Capítulo 11, “Usando o 
Virtual Cable Tester.”

• Crie Disquetes
Crie um conjunto de disquetes de instalação para os seguintes sistemas 
operacionais:
• Windows XP
• Windows 2000
• Windows Me
• Windows 98 SE
• Windows NT 4.0
Você também pode usar o utilitário MakeDisk (SETUP.EXE) no CD de instalação 
para criar disquetes.

• Registre o Produto
Registre-se on-line. Você deve registrar seu produto para obter suporte, 
atualizações e novas informações sobre o produto.
7



2 Instalando e Conectando a NIC
8



3
 Instalação do Driver para 
Windows XP
Se você não pode ou não deseja usar o 3Com Master Navigator em seu sistema, 
utilize o seguinte procedimento para instalar os drivers para Windows XP.

Requisitos
Antes de começar certifique-se de que:
1 Todos os requisitos de instalação tenham sido atendidos. Consulte “Requisitos de 

Hardware” na página 3.

2 A NIC esteja instalada. Consulte “Instalando a NIC” na página 4.

3 Você tem privilégios de administrador de rede.

Instalando o Driver
Para instalar o driver:
1 Ative a energia no PC. 

O Windows detectará a NIC. O Assistente para Configurar Novo Hardware iniciará 
e detectará um novo Controlador Ethernet.

2 Insira o 3Com Installation CD na unidade de CD-ROM. 
Se o menu principal for exibido, clique em Sair.

3 O Assistente para Adicionar Novo Hardware pesquisará o CD e exibirá 
NIC 3Com Gigabit.

4 Clique em Avançar.
O driver será copiado para o disco rígido.

5 Clique em Concluir. 
O driver foi instalado.

Verificando a Instalação Bem-sucedida
Para verificar a instalação bem-sucedida da NIC:
1 Abra o menu Iniciar do Windows e selecione Painel de Controle.

2 Clique duas vezes em Conexões de Rede.

3 Verifique as conexões na janela Rede Local ou Internet de Alta Velocidade.

OBSERVAÇÃO: Verifique se o sistema operacional Windows foi atualizado 
para a versão e service pack mais recentes. Verifique também se o sistema 
tem a BIOS e firmware corretos instalados para garantir o funcionamento 
adequado.
9



3 Instalação do Driver para Windows XP
Modificando os Parâmetros de Configuração 
Embora os valores padrão estejam adequados na maioria dos casos, pode ser 
necessário alterar algumas das opções disponíveis para atender aos requisitos 
específicos do seu sistema:

1 Abra o menu Iniciar do Windows e selecione Painel de Controle. 

2 Clique duas vezes em Sistema.

3 Clique na guia Hardware e clique em Gerenciador de Dispositivos. 
A janela Gerenciador de Dispositivos será exibida.

4 Percorra a lista de dispositivos de hardware até encontrar Adaptadores de Rede. 
Clique no sinal de mais (+) à esquerda do ícone para exibir a lista de NICs 
instaladas.

5 Clique duas vezes na NIC Gigabit Ethernet que você deseja configurar. 
A janela Propriedades de Gigabit Ethernet será exibida mostrando a guia Geral.

6 Clique na guia Avançado.
Uma janela exibindo a lista de parâmetros configuráveis (e valores padrão) da NIC 
será exibida.

7 Altere os parâmetros conforme desejado. 
Clique nas opções nas Propriedades e use a janela pull-down em Valor para 
alterar o valor padrão ou atribuído. 
Os seguintes parâmetros estarão disponíveis (valores padrão estão relacionados 
em negrito).

OBSERVAÇÃO: Esses parâmetros e opções estão sujeitos a alterações e 
poderão ser diferentes dos relacionados neste guia do usuário.

Parâmetro Opção(ões)

Suporte 802.1p: • Desativar
• Ativar

FlowControl • Assimétrico e Simétrico
• Controle de Fluxo Assimétrico
• Sem Controle de Fluxo
• Controle de Fluxo Simétrico

Checksum do Hardware • Desligado
• Ligado

Moderação da Interrupção • Desligado
• Ligado

Registrar Mensagens de 
Status

• Todas as Mensagens
• Erros
• Nenhuma
• Mensagens de Status
• Avisos

IRQ Máx. por Seg • 5000
• 1000 - 30000 (intervalo)
10



Modificando os Parâmetros de Configuração
8 Quando a configuração estiver concluída, clique em OK para aceitar as definições.

9 É recomendável recarregar o driver. Para fazer isso:

a Clique com o botão direito do mouse em Meus Locais de Rede.

b Clique na NIC com o botão direito do mouse e selecione Desativar. 
A NIC será descarregada.

c Clique na NIC com o botão direito do mouse e selecione Ativar. 
O driver será recarregado.

10 Verifique se os LEDs na porta da NIC funcionam conforme descrito na tabela em 
“Verificando os LEDs da Porta” na página 43.

Tamanho Máximo do Quadro • 1514
• 64 - 9014 (intervalo)

Tipo de Mídia • 10 Mb, Full Duplex
• 10 Mb, Half Duplex
• 100 Mb, Full Duplex
• 100 Mb, Half Duplex
• 1000 Mb, Full Duplex
• Automática

Endereço de Rede • Valor:
• Ausente

Número de Buffers de 
Recepção

• 50
• 3 - 500 (intervalo)

Número de Buffers de 
Transmissão

• 50
• 4 - 200 (intervalo)

Recursos de Ativação • Ambos
• Magic Packet
• Nenhuma
• Quadro de Ativação Automática
11



3 Instalação do Driver para Windows XP
Removendo o Software do Driver
O Windows XP detecta automaticamente a instalação de novo hardware. Entretanto, o 
programa não detecta automaticamente a remoção do software do driver. Primeiro 
você deverá desinstalar o software do driver da NIC antes de remover fisicamente a 
NIC do PC.

Para remover o driver da NIC e os software associados:
1 Inicie o Windows XP e faça logon. 

Você precisa ter privilégios de administrador de rede para desinstalar o software 
do driver.

2 Selecione Iniciar e Painel de Controle.
A janela Painel de Controle será exibida.

3 Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas e em Gerenciamento do 
Computador.

4 A janela Gerenciamento do Computador será exibida. Na janela da esquerda, 
selecione o sinal de mais (+) ao lado de Ferramentas do Sistema e clique em 
Gerenciador de Dispositivos.

5 Clique em Adaptadores de Rede e clique com o botão direito do mouse na NIC da 
3Com que você deseja remover.

6 Selecione Desinstalar.

7 Quando a janela Confirmar Remoção de Dispositivo for exibida, clique em OK.
O driver e o software associados foram removidos do sistema. Agora você pode 
encerrar o sistema e remover a NIC fisicamente.

OBSERVAÇÃO: Você deverá desinstalar o driver antes de remover a NIC e 
movê-la para um slot diferente.
12



4
 Instalação do Driver para 
Windows 2000
Se você não pode ou não deseja usar o 3Com Master Navigator em seu sistema, 
utilize o seguinte procedimento para instalar os drivers para Windows 2000.

Requisitos
Antes de começar certifique-se de que:
1 Todos os requisitos de instalação tenham sido atendidos. Consulte “Requisitos de 

Hardware” na página 3.

2 A NIC esteja instalada. Consulte “Instalando a NIC” na página 4.

3 Você tem privilégios de administrador de rede.

Instalando o Driver
Para instalar o driver: 

1 Ative a energia no PC. 
O Windows detectará a NIC. O Assistente para Configurar Novo Hardware iniciará 
e detectará um novo Controlador Ethernet.

2 Insira o 3Com Installation CD na unidade de CD-ROM. 
Se o menu principal for exibido, clique em Sair.

3 Clique em Avançar para continuar a partir da tela do Assistente para Configurar 
Novo Hardware.

4 Clique em Avançar para permitir que o Windows procure um driver apropriado.

5 Clique em Avançar para continuar com a pesquisa. 
O Windows detectará o driver para este dispositivo.

6 Clique em Avançar. 
O driver será copiado para a unidade de disco rígido.

7 Clique em Concluir. 
O driver foi instalado.

Verificando a Instalação Bem-sucedida
Para verificar a instalação bem-sucedida da NIC:
1 Clique com o botão direito do mouse em Meus Locais de Rede e selecione 

Propriedades a partir do menu.

2 Verifique as conexões na janela Conexões Dial-up e de Rede.

OBSERVAÇÃO: Verifique se o sistema operacional Windows foi atualizado 
para a versão e service pack mais recentes. Verifique também se a BIOS e o 
firmware corretos estão instalados para garantir que o sistema funcione de 
forma adequada.
13



4 Instalação do Driver para Windows 2000
Modificando os Parâmetros de Configuração 
Embora os valores padrão estejam adequados na maioria dos casos, pode ser 
necessário alterar algumas das opções disponíveis para atender aos requisitos 
específicos do seu sistema:

1 Na Área de Trabalho do Windows, clique com o botão direito do mouse no ícone 
Meu Computador e selecione Propriedades a partir do menu pop-up. 
A janela Propriedades do Sistema será exibida.

2 Clique na guia Hardware e clique em Gerenciador de Dispositivos. 
A janela Gerenciador de Dispositivos será exibida.

3 Percorra a lista de dispositivos de hardware até encontrar Adaptadores de Rede. 
Clique no sinal de mais (+) à esquerda do ícone para exibir a lista de NICs 
atualmente configuradas.

4 Clique duas vezes na NIC Gigabit Ethernet que você deseja configurar. 
A janela Propriedades de Gigabit Ethernet será exibida mostrando a guia Geral.

5 Clique na guia Avançado. 
Uma janela mostrando a lista de parâmetros de configuração (e valores padrão) 
da NIC será exibida.

6 Altere os parâmetros conforme desejado. 
Clique nas opções nas Propriedades e use a janela pull-down em Valor para 
alterar o valor padrão ou atribuído.
Os seguintes parâmetros estarão disponíveis (valores padrão estão relacionados 
em negrito).

OBSERVAÇÃO: Esses parâmetros e opções estão sujeitos a alterações e 
poderão ser diferentes dos relacionados neste guia do usuário.

Parâmetro Opção(ões)

Suporte 802.1p: • Desativar
• Ativar

FlowControl • Assimétrico e Simétrico
• Controle de Fluxo Assimétrico
• Sem Controle de Fluxo
• Controle de Fluxo Simétrico

Checksum do Hardware • Desligado
• Ligado

Moderação da Interrupção • Desligado
• Ligado

Registrar Mensagens de 
Status

• Todas as Mensagens
• Erros
• Nenhuma
• Mensagens de Status
• Avisos
14



Modificando os Parâmetros de Configuração
7 Quando a configuração estiver concluída, clique em OK para aceitar as definições.

8 É recomendável recarregar o driver. Para fazer isso:

a Clique com o botão direito do mouse em Meus Locais de Rede.

b Clique na NIC com o botão direito do mouse e selecione Desativar. 
A NIC será descarregada.

c Clique na NIC com o botão direito do mouse e selecione Ativar. 
O driver será recarregado.

9 Verifique se os LEDs na porta da NIC funcionam conforme descrito na tabela em 
“Verificando os LEDs da Porta” na página 43.

IRQ Máx. por Seg • 5000
• 1000 - 30000 (intervalo)

Tamanho Máximo do Quadro • 1514
• 64 - 9014 (intervalo)

Tipo de Mídia • 10 Mb, Full Duplex
• 10 Mb, Half Duplex
• 100 Mb, Full Duplex
• 100 Mb, Half Duplex
• 1000 Mb, Full Duplex
• Automática

Endereço de Rede • Valor:
• Ausente

Número de Buffers de 
Recepção

• 50
• 3 - 500 (intervalo)

Número de Buffers de 
Transmissão

• 50
• 4 - 200 (intervalo)

Recursos de Ativação • Ambos
• Magic Packet
• Nenhuma
• Quadro de Ativação Automática
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4 Instalação do Driver para Windows 2000
Removendo o Software do Driver
O Windows 2000 detecta automaticamente a instalação de novo hardware. Entretanto, 
o programa não detecta automaticamente a remoção do software do driver. Primeiro 
você deverá desinstalar o software do driver da NIC antes de remover fisicamente a 
NIC do PC.

Para remover o driver da NIC e os software associados:
1 Inicie o Windows 2000 e faça logon. 

2 Abra o menu Iniciar do Windows e selecione Configurações e Painel de Controle.

3 Clique duas vezes no Assistente para Adicionar ou Remover Hardware.
O Assistente para Adicionar ou Remover Hardware será exibido. 

4 Clique em Avançar.
A janela Escolher uma Tarefa de Hardware será exibida. 

5 Clique em Desinstalar/Desconectar um Dispositivo (recomendado) e clique em 
Avançar. 
Escolha essa opção para desinstalar um dispositivo ou para preparar seu sistema 
para desconectar um dispositivo.
A janela Escolha uma Tarefa de Remoção será exibida. 

6 Clique em Desinstalar um Dispositivo (recomendado) e clique em Avançar. 
Esta opção desinstala permanentemente um dispositivo e seu driver.
A tela Dispositivos Instalados no Computador será exibida. 

7 Clique na NIC que você deseja desinstalar (NIC 3Com Gigabit) e clique em 
Avançar.

8 Na janela Dispositivos Desinstalados, clique em Sim, desejo desinstalar o 
dispositivo e clique em Avançar.
A janela Concluindo o Assistente para Remover Hardware será exibida. 

9 Clique em Concluir.
O driver e o software associados foram removidos do sistema. Agora você pode 
encerrar o sistema e remover a NIC fisicamente.

OBSERVAÇÃO: Você deverá desinstalar o driver antes de remover a NIC e 
movê-la para um slot diferente.
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5
 Instalação do Driver para 
Windows Me
Se você não pode ou não deseja usar o 3Com Master Navigator em seu sistema, 
utilize o seguinte procedimento para instalar os drivers para Windows Me.

Requisitos
Antes de começar certifique-se de que:
1 Todos os requisitos de instalação tenham sido atendidos. Consulte “Requisitos de 

Hardware” na página 3.

2 A NIC esteja instalada. Consulte “Instalando a NIC” na página 4.

Instalando o Driver
Para instalar o driver: 
1 Ative a energia no PC. 

O Windows detectará a NIC. O Assistente para Adicionar Novo Hardware iniciará 
e detectará um novo Controlador Ethernet PCI.

2 Insira o 3Com Installation CD na unidade de CD-ROM. 
Se o menu principal for exibido, clique em Sair.

3 Clique em Avançar para continuar a partir do Assistente para Adicionar Novo 
Hardware.
O Windows detectará o driver e copiará os arquivos necessários para esse 
dispositivo.

4 Clique em Concluir. 
O Windows solicitará a reinicialização. 

Verificando a Instalação Bem-sucedida
Para verificar a instalação bem-sucedida da NIC:
1 Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione 

Propriedades.

2 Clique na guia Gerenciador de Dispositivos. 
A janela Gerenciador de Dispositivos será exibida.

3 Percorra a lista de dispositivos de hardware até encontrar Adaptadores de Rede. 
Clique no sinal de mais (+) à esquerda do ícone para exibir a lista de NICs 
atualmente configuradas.

OBSERVAÇÃO: Verifique se o sistema operacional Windows foi atualizado 
para a versão e service pack mais recentes. Verifique também se a BIOS e o 
firmware corretos estão instalados para garantir que o sistema funcione de 
forma adequada.

OBSERVAÇÃO: Você precisa reinicializar o sistema para concluir a instalação.
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5 Instalação do Driver para Windows Me
4 Verifique se a NIC 3Com Gigabit está instalada e se não há um X vermelho ou um 
ponto de exclamação (!) amarelo ao lado do dispositivo.

Modificando os Parâmetros de Configuração 
Embora os valores padrão estejam adequados na maioria dos casos, pode ser 
necessário alterar algumas das opções disponíveis para atender aos requisitos 
específicos do seu sistema:

1 Na Área de Trabalho do Windows, clique com o botão direito do mouse no ícone 
Meus Locais de Rede e selecione Propriedades. 
A janela Rede será exibida mostrando a guia Configuração.

2 Clique duas vezes na NIC Gigabit Ethernet que você deseja configurar. 
A janela Propriedades de Gigabit Ethernet será exibida mostrando a guia Tipo de 
Driver.

3 Clique na guia Avançado. 
Uma janela mostrando a lista de parâmetros configuráveis (e valores padrão) da 
NIC será exibida.

4 Altere os parâmetros conforme desejado. 
Clique nas opções nas Propriedades e use a janela pull-down em Valor para 
alterar o valor padrão ou atribuído.
Os seguintes parâmetros estarão disponíveis (valores padrão estão relacionados 
em negrito).

OBSERVAÇÃO: Esses parâmetros e opções estão sujeitos a alterações e 
poderão ser diferentes dos relacionados neste guia do usuário.

Parâmetro Opção(ões)

Suporte 802.1p: • Desativar
• Ativar

FlowControl • Assimétrico e Simétrico
• Controle de Fluxo Assimétrico
• Sem Controle de Fluxo
• Controle de Fluxo Simétrico

Checksum do Hardware • Desligado
• Ligado

Moderação da Interrupção • Desligado
• Ligado

Registrar Mensagens de 
Status

• Todas as Mensagens
• Erros
• Nenhuma
• Mensagens de Status
• Avisos

IRQ Máx. por Seg • 5000
• 1000 - 30000 (intervalo)
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Removendo o Software do Driver
5 Quando a configuração estiver concluída, clique em OK para aceitar as definições.

6 Será necessário recarregar o driver para que as alterações sejam efetuadas. Para fazer 
isso, reinicie o Windows.

7 Verifique se os LEDs na porta da NIC funcionam conforme descrito na tabela em 
“Verificando os LEDs da Porta” na página 43.

Removendo o Software do Driver
O Windows Me detecta automaticamente a instalação de novo hardware. Entretanto, o 
programa não detecta automaticamente a remoção do software do driver. Primeiro 
você deverá desinstalar o software do driver da NIC antes de remover fisicamente a 
NIC do PC.

Para remover o driver da NIC e os software associados:
1 Inicie o Windows Me e faça logon. 

2 Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione 
Propriedades.

3 Clique na guia Gerenciador de Dispositivos. 
A janela Gerenciador de Dispositivos será exibida.

4 Percorra a lista de dispositivos de hardware até encontrar Adaptadores de Rede. 
Clique no sinal de mais (+) à esquerda do ícone para exibir a lista de NICs 
atualmente configuradas.

Tamanho Máximo do Quadro • 1514
• 64 - 9014 (intervalo)

Tipo de Mídia • 10 Mb, Full Duplex
• 10 Mb, Half Duplex
• 100 Mb, Full Duplex
• 100 Mb, Half Duplex
• 1000 Mb, Full Duplex
• Automática

Endereço de Rede • Valor:
• Ausente

Número de Buffers de 
Recepção

• 50
• 3 - 500 (intervalo)

Número de Buffers de 
Transmissão

• 50
• 4 - 200 (intervalo)

Recursos de Ativação • Ambos
• Magic Packet
• Nenhuma
• Quadro de Ativação Automática

OBSERVAÇÃO: Você deverá desinstalar o driver antes de remover a NIC e 
movê-la para um slot diferente.
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5 Instalação do Driver para Windows Me
5 Clique na NIC que você deseja desinstalar (NIC 3Com Gigabit) e clique em 
Remover.

6 Clique em OK para confirmar a remoção da NIC. 
O Windows solicitará a reinicialização.

7 Desligue a energia do PC.
O driver e o software associados foram removidos do sistema. Agora você pode 
remover a NIC fisicamente.
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6
 Instalação do Driver para 
Windows 98 SE
A instalação do driver para Windows 98 requer o uso do 3Com Master Navigator, 
conforme descrito a seguir em “Instalando o Driver”. 

Requisitos
Antes de começar certifique-se de que:
1 Todos os requisitos de instalação tenham sido atendidos. Consulte “Requisitos de 

Hardware” na página 3.

2 Você tem privilégios de administrador de rede.

Instalando o Driver
Para instalar o driver:

1 Ative a energia no PC.

2 Insira o 3Com Installation CD na unidade de CD-ROM.
• Se o 3Com Connection Assistant não estiver instalado, você será solicitado a 

instalá-lo. Clique em Yes para instalar o Connection Assistant. Quando estiver 
concluído, você será levado ao menu principal do Master Navigator.

• Se o 3Com Connection Assistant estiver instalado, o menu principal do Master 
Navigator será exibido.

3 Clique em NIC Software.

4 Clique em Install NIC Driver and Diagnostics. 
O Assistente para Adicionar Novo Hardware detectará automaticamente a NIC e 
solicitará que você pesquise novos drivers.

5 Clique em Avançar para continuar.

6 Selecione Especificar um local, abra o menu pull-down e localize 
C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS.

7 Clique em Avançar para continuar.

8 Selecione Instalar o driver atualizado e siga os prompts para instalar os drivers no PC. 

9 Quando os drivers estiverem instalados, clique em Concluir.

10 Reinicialize o PC.
A instalação foi concluída.

OBSERVAÇÃO: Não instale a NIC no PC antes de ter salvo os drivers na 
unidade de disco rígido do sistema, conforme descrito a seguir.

OBSERVAÇÃO: Verifique se o sistema operacional Windows foi atualizado 
para a versão e service pack mais recentes. Verifique também se a BIOS e o 
firmware corretos estão instalados para garantir que o sistema funcione de 
forma adequada.
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6 Instalação do Driver para Windows 98 SE
Verificando a Instalação Bem-sucedida
Para verificar a instalação bem-sucedida da NIC:
1 Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione 

Propriedades.

2 Clique na guia Gerenciador de Dispositivos. 
A janela Gerenciador de Dispositivos será exibida.

3 Percorra a lista de dispositivos de hardware até encontrar Adaptadores de Rede. 
Clique no sinal de mais (+) à esquerda do ícone para exibir a lista de NICs 
atualmente configuradas.

4 Verifique se a NIC 3Com Gigabit está instalada e se não há um X vermelho ou um 
ponto de exclamação (!) amarelo ao lado do dispositivo.

Modificando os Parâmetros de Configuração 
Embora os valores padrão estejam adequados na maioria dos casos, pode ser 
necessário alterar algumas das opções disponíveis para atender aos requisitos 
específicos do seu sistema:

1 Clique com o botão direito do mouse no ícone Ambiente de Rede e selecione 
Propriedades. 
A janela Rede será exibida mostrando a guia Configuração.

2 Clique duas vezes na NIC Gigabit Ethernet que você deseja configurar. 
A janela Propriedades de Gigabit Ethernet será exibida mostrando a guia Tipo de 
Driver.

3 Clique na guia Avançado. 
Uma janela mostrando a lista de parâmetros configuráveis (e valores padrão) da 
NIC será exibida.

4 Altere os parâmetros conforme desejado. 
Clique nas opções nas Propriedades e use a janela pull-down em Valor para 
alterar o valor padrão ou atribuído.
Os seguintes parâmetros estarão disponíveis (valores padrão estão relacionados 
em negrito).

OBSERVAÇÃO: Você precisa reinicializar o PC para concluir a instalação.

OBSERVAÇÃO: Esses parâmetros e opções estão sujeitos a alterações e 
poderão ser diferentes dos relacionados neste guia do usuário.

Parâmetro Opção(ões)

Suporte 802.1p: • Desativar
• Ativar

FlowControl • Assimétrico e Simétrico
• Controle de Fluxo Assimétrico
• Sem Controle de Fluxo
• Controle de Fluxo Simétrico
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Modificando os Parâmetros de Configuração
5 Quando a configuração estiver concluída, clique em OK para aceitar as definições.

6 Será necessário recarregar o driver para que as alterações sejam efetuadas. Para 
fazer isso, reinicie o Windows.

7 Verifique se os LEDs na porta da NIC funcionam conforme descrito na tabela em 
“Verificando os LEDs da Porta” na página 43.

Checksum do Hardware • Desligado
• Ligado

Moderação da Interrupção • Desligado
• Ligado

Registrar Mensagens de 
Status

• Todas as Mensagens
• Erros
• Nenhuma
• Mensagens de Status
• Avisos

IRQ Máx. por Seg • 5000
• 1000 - 30000 (intervalo)

Tamanho Máximo do Quadro • 1514
• 64 - 9014 (intervalo)

Tipo de Mídia • 10 Mb, Full Duplex
• 10 Mb, Half Duplex
• 100 Mb, Full Duplex
• 100 Mb, Half Duplex
• 1000 Mb, Full Duplex
• Automática

Endereço de Rede • Valor:
• Ausente

Número de Buffers de 
Recepção

• 50
• 3 - 500 (intervalo)

Número de Buffers de 
Transmissão

• 50
• 4 - 200 (intervalo)

Recursos de Ativação • Ambos
• Magic Packet
• Nenhuma
• Quadro de Ativação Automática
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6 Instalação do Driver para Windows 98 SE
Removendo o Software do Driver
O Windows 98 detecta automaticamente a instalação de novo hardware. Entretanto, o 
programa não detecta automaticamente a remoção do software do driver. Primeiro 
você deverá desinstalar o software do driver antes de remover fisicamente a NIC.

Para remover o driver da NIC e os software associados:
1 Inicie o Windows 98 e faça logon. 

2 Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione 
Propriedades.

3 Clique na guia Gerenciador de Dispositivos. 
A janela Gerenciador de Dispositivos será exibida.

4 Percorra a lista de dispositivos de hardware até encontrar Adaptadores de Rede. 
Clique no sinal de mais (+) à esquerda do ícone para exibir a lista de NICs 
atualmente configuradas.

5 Clique na NIC que você deseja desinstalar (NIC 3Com Gigabit) e clique em 
Remover.

6 Clique em OK para confirmar a remoção da NIC. 
O Windows solicitará a reinicialização.

7 Desligue a energia do PC.
O driver e o software associados foram removidos do sistema. Agora você pode 
remover a NIC fisicamente.

OBSERVAÇÃO: Você deverá desinstalar o driver antes de remover a NIC e 
movê-la para um slot diferente.
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7
 Instalação do Driver para 
Windows NT 4.0
Se você não pode ou não deseja usar o 3Com Master Navigator em seu sistema, 
utilize o seguinte procedimento para instalar os drivers atualizados. 

Requisitos
Antes de começar certifique-se de que:
1 Todos os requisitos de instalação tenham sido atendidos. Consulte “Requisitos de 

Hardware” na página 3.

2 A NIC esteja instalada. Consulte “Instalando a NIC” na página 4.

3 Você tem privilégios de administrador de rede.

Instalando o Driver
Para instalar o driver: 
1 Ative a energia no PC.

2 Clique duas vezes no ícone Meu Computador, no ícone Painel de Controle e no 
ícone Rede. 

3 Selecione a guia Adaptadores.

4 Clique em Adicionar. 
A caixa de diálogo Selecionar Adaptador de Rede será exibida.

5 Clique em Com Disco. 
A caixa de diálogo Inserir Disco será exibida.

6 Insira o 3Com Installation CD na unidade de CD-ROM. 
Se o menu principal for exibido, clique em Sair. 

7 Na caixa de diálogo Opção OEM, digite o caminho do CD e clique em OK.

8 Verifique se a NIC 3Com está instalada e clique em OK.
Se for a primeira vez que a rede é configurada, o Windows poderá solicitar que 
você clique em Avançar para continuar configurando o protocolo e os serviços.
Os arquivos serão copiados. O Windows poderá solicitar que você informe os 
arquivos específicos do Windows NT. Eles ficam normalmente localizados em 
C:\I386.

9 Clique OK em qualquer caixa de diálogo que for exibida.

OBSERVAÇÃO: Verifique se o sistema operacional Windows foi atualizado 
para a versão e service pack mais recentes. Verifique também se a BIOS e o 
firmware corretos estão instalados para garantir que o sistema funcione de 
forma adequada.

OBSERVAÇÃO: Se a rede não tiver sido instalada no PC, o Windows NT 
perguntará se você deseja instalá-la. Clique em Sim e em Selecionar do Disco. 
Vá até a etapa 5 para continuar.
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7 Instalação do Driver para Windows NT 4.0
10 Quando a instalação estiver concluída, o Windows solicitará a reinicialização. 
Após a reinicialização, certifique-se de reaplicar o service pack. 

Verificando a Instalação Bem-sucedida
Para verificar a instalação bem-sucedida da NIC:
1 Clique duas vezes no ícone Meu Computador, no ícone Painel de Controle e no 

ícone Rede.

2 Selecione a guia Adaptadores.

3 Verifique se o nome da NIC é exibido na lista de adaptadores de rede.

Modificando os Parâmetros de Configuração 
Para alterar os parâmetros de configuração no NT 4.0, você precisa ter o programa 
Diagnóstico da NIC 3Com instalado. 

Embora os valores padrão estejam adequados na maioria dos casos, pode ser 
necessário alterar algumas das opções disponíveis para atender aos requisitos 
específicos do seu sistema.

1 Inicie o programa Diagnóstico da NIC 3Com.

2 Altere os parâmetros conforme desejado.
Os seguintes parâmetros estarão disponíveis (valores padrão estão relacionados 
em negrito).

Parâmetro Opções

Tipo de Mídia • Seleção Automática
• 1000Full
• 100Full
• 100Half
• 10Full
• 10Half
• Padrão do Hardware

Controle de Fluxo • Desativado
• Controle de Fluxo Assimétrico
• Controle de Fluxo Simétrico
• Controle de Fluxo Assimétrico e 

Simétrico

Registrar Mensagens de 
Status

• Mensagens de Status
• Avisos
• Erros
• Nenhuma

ROM de Inicialização • Desativado
• Ativado
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Removendo o Software do Driver
Removendo o Software do Driver
Você deverá desinstalar o driver antes de remover a NIC e movê-la para outro slot no PC. 

Para remover o driver da NIC e os software associados:
1 Inicie o Windows NT e faça logon. 

Você precisa ter privilégios de administrador de rede para remover o software do 
driver.

2 Abra o menu Iniciar do Windows e selecione Configurações e Painel de Controle.
A tela Painel de Controle será exibida. 

3 Clique duas vezes no ícone Rede
A janela Rede será exibida. 

4 Selecione a guia Adaptadores.

5 Clique na NIC que você deseja desinstalar e clique em Remover.

6 Clique em Sim para continuar.

7 Na tela Adaptadores de Rede, clique em Fechar para concluir a desinstalação do 
driver.

8 Quando receber a solicitação para reiniciar o PC, clique em Sim. 
O driver e o software associados foram removidos do sistema. Agora você pode 
encerrar o sistema e remover a NIC fisicamente.
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7 Instalação do Driver para Windows NT 4.0
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8
 Instalação do Driver para Linux
Antes de instalar o driver para Linux, certifique-se de ter feito logon como raiz 
(Superusuário).

Instalando o Driver
Para instalar o driver:

1 Certifique-se de que a fonte kernel está instalada em /usr/src/linux ou em /usr/src/
linux-2.4.

2 Copie o arquivo /Linux/3c2000.tar.gz do 3Com Installation CD para a sua unidade 
de disco rígido.

a Crie um diretório no qual montar o CD-ROM (se ainda não existir):
mkdir /mnt/cdrom

b Monte o CD-ROM usando o seguinte comando:
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

3 Copie o driver para um diretório temporário:
mkdir /tmp/3c2000

cp /mnt/cdrom/Linux/* /tmp/3c2000

4 Descompacte o driver:
cd /tmp/3c2000

tar zxvf 3c2000.tar.gz

cp /boot/vmlinuz.version.h /usr/src/linux/include/linux/ 
version.h
cp /boot/vmlinuz.autoconf.h /usr/src/linux/include/linux/ 
autoconf.h

Para obter mais detalhes, vá para: http://sdb.suse.de/en/sdb/html/
mwalter_kernel_24.html.

5 Compile o driver:
cd /tmp/3c2000/3c2000

make

6 Carregue o driver:
make load

Dependendo da configuração, o sistema operacional poderá automaticamente 
iniciar a interface e solicitar um endereço de um servidor DHCP. Caso ele faça 
isso, inicie a interface usando o seguinte comando:
ifconfig eth0 up

Poderá ser necessário substituir 'eth0' pela interface real, caso você tenha mais 
de uma NIC Ethernet instalada.

OBSERVAÇÃO: Nos sistemas SuSE 7.1 e posteriores você deve executar os 
seguintes comandos antes de executar o comando make:
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8 Instalação do Driver para Linux
Removendo o Driver
Para descarregar o driver:
1 Digite ifconfig eth0 down (substitua a sua interface por eth0).

2 Digite rmmod 3c2000.

Consulte o arquivo readme para obter mais informações referentes à configuração do 
driver para Linux.
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9
 Instalação do Driver para Novell 
NetWare
Requisitos
Antes de começar certifique-se de que:

• A NIC esteja instalada no servidor.

• Os arquivos de pacotes de suporte mais recentes estejam instalados. Os pacotes 
de suporte mais recentes podem ser encontrados em:
http://support.novell.com/misc/patlst.htm.

Para obter os arquivos de pacotes de suporte mais recentes, vá até o site de suporte 
da Novell na Web e selecione a opção Minimum Patch List (Lista Mínima de Patches) 
na barra de navegação. Percorra a página, selecione e faça download do(s) arquivo(s) 
de pacote de suporte ou patches mais recente(s) para o sistema operacional que está 
sendo executado no servidor.

Instalando o Driver no Novell NetWare Server 5.1 e 6.0
Verifique se o servidor tem instalado o pacote de suporte mais recente disponível. Os 
pacotes de suporte mais recentes podem ser encontrados em:

http://support.novell.com/misc/patlst.htm

Pode ser necessário criar um disco de arquivo copiando-se todos os arquivos do 
diretório do CD ROM do NetWare para um disquete. Se você optar por usar o CD 
diretamente, verifique se o arquivo CDROM.NLM foi carregado e se você está ciente 
do nome do Volume do NetWare do CD que acabou de ser instalado.

Existem dois métodos para instalar o driver:

• Instalação durante a instalação do sistema operacional Novell.

• Instalação quando o sistema Novell já está instalado.

Instalação Durante a Instalação do SO Novell
Pode ser necessário criar um disco de arquivo copiando todos os arquivos do diretório 
do CD-ROM do NetWare para um disquete. Se você optar por usar o CD diretamente, 
certifique-se de que o arquivo CDROM.NLM foi carregado e de que você está ciente 
do nome do volume do NetWare do CD acabou de ser instalado.

1 Quando for solicitado a informar a placa de rede, selecione o campo e pressione 
Enter.

2 Pressione Inserir para especificar uma NIC.

3 Pressione Inserir para especificar uma NIC não relacionada.

4 Pressione Enter se os drivers estiverem contidos em um disquete ou pressione F3 
e digite um caminho diferente.

5 Pressione Enter para selecionar a NIC.

OBSERVAÇÃO: Se você estiver instalando o NetWare 5.x ou 6.x pela primeira 
vez, precisará instalar o driver da NIC durante o procedimento de instalação do 
sistema operacional. 
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9 Instalação do Driver para Novell NetWare
6 Selecione Modificar Propriedades do Driver para configurar as opções da NIC, ou 
escolha Retornar ao Resumo do Driver.

Instalação com o Novell já Instalado
Verifique se o servidor tem instalado o pacote de suporte mais recente disponível. Os 
pacotes de suporte mais recentes podem ser encontrados em:

http://support.novell.com/misc/patlst.htm

1 Insira a NIC em um slot PCI.

2 Vá até o console do sistema no servidor.

3 Execute nwconfig.

4 Vá até opções do driver, configurar drivers de rede.

5 Escolha Selecionar um driver.

a Pressione Enter se os drivers estiverem contidos em um disquete, ou

b Pressione F3 e digite o caminho dos drivers, caso não estejam em um disquete.

6 Selecione Sim para copiar o driver.

7 Digite o número do slot da NIC.
Para obter instruções sobre como identificar o número do slot, consulte abaixo 
“Identificando o número do slot”.

8 Configure os protocolos conforme o necessário.

9 Pressione F10 para salvar os parâmetros.

10 Selecione Salvar parâmetros e carregar driver.
Depois que o driver estiver carregado, você poderá continuar a carregar outros 
drivers, caso necessário.

Identificando o Número do Slot
Se você não sabe o número do slot da NIC que está sendo instalada, siga as 
instruções abaixo para identificar o número.

1 Pressione as teclas Ctrl e Esc do teclado.

2 Vá até o console do sistema.

3 No console do sistema, digite Load EL2000.
Isso fará com que o driver seja carregado.

4 No console do sistema, digite config.

5 Procure o nome do driver NIC 3Com Gigabit.

6 Anote o número do slot utilizado pela NIC.

7 Digite Unload EL2000 no console do sistema.

8 Pressione as teclas Ctrl e Esc do teclado.

9 Vá até nwconfig.
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Verificando ou Modificando Parâmetros da NIC
Verificando ou Modificando Parâmetros da NIC
Quando a configuração de uma NIC é salva, o programa de instalação do NetWare 
adiciona e vincula as instruções ao arquivo autoexec.ncf. Ao acessar esse arquivo 
você pode verificar os parâmetros configurados para cada NIC, modificá-los ou inserir 
parâmetros adicionais.

Um arquivo autoexec.ncf válido é exibido a seguir. É mostrado um conjunto de 
comandos load e bind para cada tipo de quadro a NIC está configurada para suportar.

set Time Zone = PST8PDT
set Daylight Savings Time Offset = 1
set Start Of Daylight Savings Time = (APRIL SUNDAY FIRST 
2:00:00 AM)
set End Of Daylight Savings Time = (OCTOBER SUNDAY LAST 
2:00:00 AM)
set Default Time Server Type = SINGLE
set Bindery Context = O=LAN
# WARNING!
file server name NOVELLSERVER
# WARNING!
# If you change the name of this server, you must update
# all the licenses that are assigned to this server. Using
# NWAdmin, double-click a license object and click
# Certificate Assignments. If the old name of
# this server appears, you must delete it and then add the
# new server name. Do this for all license objects.
ServerID 1C8EE2C
LOAD ODINEB.NLM
LOAD TCPIP
LOAD 3C2000 SLOT=2 FRAME=Ethernet_802.2 NAME=3C2000_1_E82
BIND IPX 3C2000_1_E82 NET=FAFD3D25
LOAD 3C2000 SLOT=2 FRAME=Ethernet_802.3 NAME=3C2000_1_E83
BIND IPX 3C2000_1_E83 NET=5A2D8D6D
LOAD 3C2000 SLOT=2 FRAME=Ethernet_SNAP NAME=3C2000_1_ESP
BIND IPX 3C2000_1_ESP NET=477A35BD
LOAD 3C2000 SLOT=2 FRAME=Ethernet_II NAME=3C2000_1_EII
BIND IPX 3C2000_1_EII NET=C3C8F2E4
BIND IP 3C2000_1_EII ADDR=172.16.1.1 MASK=ff.ff.ff.0
mount all
SEARCH ADD SYS:\JAVA\BIN
SEARCH ADD SYS:\JAVA\NWGFX

OBSERVAÇÃO: O programa de monitoração da Novell e o comando config 
também são úteis para verificar a configuração do driver. Para obter 
informações sobre como usar esses programas, consulte a Referência de 
Utilitários na documentação on-line do Novell NetWare.

OBSERVAÇÃO: Se você modificar qualquer um dos parâmetros da NIC, 
precisará reinicializar o sistema antes de as alterações serem efetuadas. Se 
você fizer alterações e não reinicializar, poderá ter problemas de configuração. 
Se o driver tiver sido carregado no console, não será necessário reinicializar.
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9 Instalação do Driver para Novell NetWare
Parâmetros de Configuração do Driver da NIC para Novell NetWare
As tabelas a seguir mostram os parâmetros de configuração do driver para Novell 
NetWare. Os valores padrão estão relacionados em negrito.

Quando Opções Avançadas para Tarefas Offload estiver definido como SIM, o 
seguinte parâmetro será exibido:

Quando Opção Avançada da Porta A estiver definido como SIM, os seguintes 
parâmetros serão exibidos:

Parâmetro Opção(ões)

Número do Slot

Endereço do Nó

Definir Tamanho Máximo do 
Frame

• 1514

QUIET • Suprimir Mensagens de Status do Driver
• Não Suprimir Mensagens de Status do Driver
• Automática

Opções Avançadas para 
Tarefas Offload

• Sim
• Não

Opção Avançada da Porta A • Sim
• Não 

Lote de Pacotes Criado de 
Forma Contínua (Paced 
Packet Batch)

• Sem Moderação de Interrupção  
• Moderação de Interrupção Estática
• Moderação de Interrupção Dinâmica

Opções Avançadas de Ajuste 
de Performance

• Sim
• Não

Parâmetro Opção(ões)

Checksum de HW • Checksum de HW Ligado
• Checksum de HW DESLIGADO

Parâmetro Opção(ões)

Modo de Autonegociação na 
Porta A

• Autonegociação  
• Autonegociação desligada

Modo de Velocidade de Link na 
Porta A

• Automática
• 10 Mbits
• 100 Mbits
• 1000 Mbits
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Removendo Drivers do Autoexec.ncf
Quando Opções Avançadas de Ajuste de Performance estiver definido como SIM, os 
seguintes parâmetros serão exibidos:

Removendo Drivers do Autoexec.ncf
Para remover os drivers do arquivo autoexec.ncf, localize as linhas de comando load e 
bind e coloque nelas um comentário inserindo o símbolo # no início de cada linha.

Exemplo:
# LOAD 3C2000 SLOT=2 FRAME=Ethernet_802.2 NAME=3C2000_1_E82
# BIND IPX 3C2000_1_E82 NET=FAFD3D25
# LOAD 3C2000 SLOT=2 FRAME=Ethernet_802.3 NAME=3C2000_1_E83
# BIND IPX 3C2000_1_E83 NET=5A2D8D6D
# LOAD 3C2000 SLOT=2 FRAME=Ethernet_SNAP NAME=3C2000_1_ESP
# BIND IPX 3C2000_1_ESP NET=477A35BD
# LOAD 3C2000 SLOT=2 FRAME=Ethernet_II NAME=3C2000_1_EII
# BIND IPX 3C2000_1_EII NET=C3C8F2E4
# BIND IP 3C2000_1_EII ADDR=172.16.1.1 MASK=ff.ff.ff.0

Função da Porta A na Geração 
do Relógio

• Master
• Escravo
• Automática 

Capacidade do Modo Duplex 
na Porta A

• Half e Full Duplex
• Apenas Half Duplex
• Apenas Full Duplex

Capacidade de Controle de 
Fluxo na Porta A

• Sem Controle de Fluxo
• Controle de Fluxo Assimétrico em outra estação
• Controle de Fluxo Simétrico
• Controle de Fluxo Simétrico ou Assimétrico

Parâmetro Opção(ões)

Modo • Modo de Interrupção
• Modo de Polling

Tamanho dos Buffers de 
Cópia de Transmissão

• 128

Descritores de Transmissão 
na Porta Ativa

• 100
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10
 Instalando e Usando o 
3Com Connection Assistant
O 3Com Connection Assistant é um componente de software opcional com base na 
Web que permite o acesso a uma variedade de serviços interativos de suporte técnico. 
Esses serviços poderão ajudá-lo a:

• Resolver problemas de instalação da NIC.

• Fazer download dos drivers mais recentes da NIC.

• Acessar uma lista de perguntas mais freqüentes, assim como a 3Com 
Knowledgebase.

Requisitos do Sistema
Para ser instalado e utilizado, o 3Com Connection Assistant requer:

• Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE ou Windows NT 4.0.

• Internet Explorer versão 4.0 ou posterior ou Netscape Navigator versão 4.06 ou 
posterior com Microsoft Java Virtual Machine (JVM) instalado.

Instalação
1 Insira o 3Com Installation CD na unidade de CD-ROM.

A tela Welcome do Master Navigator será inicializada automaticamente. Caso não 
inicializar, execute o arquivo LAUNCH.EXE a partir do 3Com Installation CD.

2 Clique em Other Software.

3 Clique em 3Com Connection Assistant.

4 Siga os prompts na tela.
Um ícone do 3Com Connection Assistant será exibido na área de trabalho do 
Windows. Clique duas vezes no ícone para iniciar o programa.
Para obter ajuda sobre como utilizar o 3Com Connection Assistant, consulte a 
ajuda on-line incluída no software.

OBSERVAÇÃO: Para fazer download do Java Virtual Machine ou para obter 
suporte com o 3Com Connection Assistant, vá para:
http://connectionassistant.3com.com/motivedocs/support.html
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11
 Usando o Virtual Cable Tester
O Virtual Cable Tester é um pacote de software opcional que pode ser instalado a 
partir do 3Com Master Navigator do 3Com Installation CD.

Sobre a Tecnologia Virtual Cable Tester (VCT) da Marvell
O recurso da tecnologia Virtual Cable Tester™ (VCT) da Marvell utiliza a tecnologia 
Time Domain Reflectometry (TDR) para diagnosticar, de forma remota e não ambígua, 
a qualidade e as características dos cabos conectados.

Usando essa tecnologia, é possível detectar e criar relatórios dos problemas em 
potencial relacionados a cabeamento, como aberturas de cabo, curto-circuito em cabos 
ou quaisquer incompatibilidades de impedância nos cabos e reportar (no perímetro de 
um metro) a distância da falha. Além disso, a tecnologia VCT também detecta swaps de 
par, reversão de polaridade de pares, e excesso de torção nos pares.

A tecnologia VCT da Marvell permite que um gerente de TI ou usuário final identifique 
rapidamente o mecanismo com falha e isole a fonte do problema.

O VCT relaciona os pares de cabo, o status do par correspondente, a distância da 
falha (comprimento) e o status do teste. Se o link estiver ativo na NIC selecionada, o 
Digital Signal Processor (DSP) será ativado e criará relatórios da velocidade da 
conexão e do comprimento do cabo (somente se o link estiver com velocidade de 
Gigabits). O VCT não pode ser iniciado se o link estiver ativo.

Será possível encontrar os seguintes estados em um par de cabo após o VCT ter sido 
executado:

• Normal cable — o par de cabo está conectado corretamente.

• Short cable — dois ou mais pares de cabo estão em curto-circuito. O VCT relata a 
distância em metros até o curto-circuito.

• Open cable — existe falta de continuidade entre os pinos em cada extremidade do 
cabo de par trançado. Isto é, o cabo não está conectado corretamente. O VCT 
relata a distância em metros até o local aberto.

• Test failed — o teste dos cabos não foi bem-sucedido.

• Impedance mismatch — a impedância no cabo não foi corrigida. Os motivos 
possíveis para a incompatibilidade de impedância são: 
• O cabo não foi conectado adequadamente.
• O cabo foi danificado.
• O conector está defeituoso.
O VCT relata a distância em metros até a incompatibilidade de impedância.
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11 Usando o Virtual Cable Tester
Instalando o Virtual Cable Tester
Para instalar o VCT:

1 Insira o 3Com Installation CD na unidade de CD-ROM.
A tela Welcome será exibida. Caso a tela não for exibida, execute o arquivo 
LAUNCH.EXE a partir do 3Com Installation CD.

2 Clique em Other Software.

3 Clique em Install (VCT) Virtual Cable Tester.

4 Siga os prompts na tela.
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12
 Solução de Problemas
Esta seção descreve como solucionar problemas com a NIC:

• Acessando o diagnóstico avançado

• Verificando os LEDs da porta

• Revisando a lista de verificação de solução de problemas

• Verificando a conectividade da rede

Acessando o Diagnóstico Avançado
Após a instalação da NIC, você poderá acessar vários programas de diagnóstico a 
partir da página Propriedades de NIC no Windows XP, Windows 2000, Windows Me e 
Windows 98.

 

OBSERVAÇÃO: No Windows NT 4.0, acesse a guia Configuração, na página 
de propriedades da NIC, para obter as opções de configuração semelhantes.
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12 Solução de Problemas
Clique na guia Diagnóstico para exibir as opções do programa de diagnóstico da 
3Com, conforme mostra a figura a seguir.
 

• Diagnóstico da NIC — testa a funcionalidade da NIC.  Você pode executar testes, 
definir as configurações ou registrar a NIC usando esse utilitário. 

• Connection Assistant — ajuda a diagnosticar possíveis falhas gerais de instalação 
ou de operação.  Ele fornece artigos e informações em uma base de dados de 
conhecimento que pode auxiliar você na solução de problemas, mesmo sem 
conexão de rede. 

• VCT (Virtual Cable Tester) — ajuda a rastrear uma abertura (mal contato) em 
potencial no cabeamento de rede.

OBSERVAÇÃO: Os programas relacionados acima são inicializados somente 
se o aplicativo correspondente estiver instalado.  As instalações não ocorrem 
automaticamente.  Reveja o Capítulo 10, “Instalando e Usando o 3Com 
Connection Assistant” e o Capítulo 11, “Usando o Virtual Cable Tester” para 
obter instruções de instalação.
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Verificando os LEDs da Porta
Verificando os LEDs da Porta
A NIC tem quatro LEDs. Após o driver ter sido carregado e os cabos conectados 
corretamente, as luzes do LED de velocidade e do LED de transferência de dados 
adequadas são acesas (se houver tráfego de dados).

Antes de os LEDs de velocidade fornecerem informações de solução de problemas, a 
NIC precisa estar conectada à rede (consulte “Conectando o Cabo da Rede” na 
página 5) e o driver de rede do seu sistema operacional específico precisa estar 
instalado.

1 Verifique se o driver da NIC foi instalado e se a NIC está conectada à rede.

2 Confirme se os LEDs da NIC estão funcionando conforme descrito na seguinte 
tabela:

LED Estado Descrição

1000 Aceso Link Gigabit Ethernet (1000 Mbps) em bom estado.

Apagado Sem link Gigabit Ethernet (1000 Mbps); possível link a 
velocidade diferente, possível cabo ou conector defeituoso, 
ou incompatibilidade de configuração.

100 Aceso Link Fast Ethernet (100 Mbps) em bom estado.

Apagado Sem link Fast Ethernet (100 Mbps); possível link a 
velocidade diferente, possível cabo ou conector defeituoso, 
ou incompatibilidade de configuração.

10 Aceso Link Ethernet (10 Mbps) em bom estado.

Apagado Sem link Ethernet (10 Mbps); possível link a velocidade 
diferente, possível cabo ou conector defeituoso, ou 
incompatibilidade de configuração.

ACT Piscando Breves ocorrências de dados detectadas na porta.

Aceso Fluxo de dados detectado na porta.

Apagado Não há dados detectados na porta.
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12 Solução de Problemas
Lista de Verificação de Solução de Problemas

A lista de verificação a seguir fornece ações recomendadas a serem tomadas para 
resolver problemas ao instalar a NIC ou executá-la no sistema.

• Inspecione todos os cabos e conexões. Verifique se as conexões dos cabos na 
NIC e na switch estão presas corretamente. Certifique-se de que o comprimento e 
a classificação dos cabos está compatível com os requisitos relacionados em 
“Conectando o Cabo da Rede” na página 5.

• Verifique a instalação da NIC revendo o Capítulo 2, “Instalando e Conectando a 
NIC”. Certifique-se de que a NIC está presa corretamente em um slot PCI. Procure 
problemas específicos de hardware, como danos óbvios nos componentes da 
placa ou no conector PCI da borda.

• Verifique as definições de configuração e altere-as, caso estejam em conflito com 
outro dispositivo.

• Certifique-se de que o sistema está usando a BIOS mais recente.
• Experimente inserir a NIC em outro slot PCI. Se o novo slot funcionar, significa 

que o original do sistema pode estar defeituoso.
• Substitua o PCI com erro por outro que esteja funcionando corretamente. Se a 

segunda NIC funcionar no slot onde a anterior apresentou falha, a NIC com falha 
provavelmente estará defeituosa.

• Instale a NIC em outro sistema que esteja funcionando e execute os testes 
novamente. Se a NIC passar pelos testes no novo sistema, o original pode estar 
defeituoso.

• Remova todas as outras NICs do sistema e execute os testes novamente. Se a 
NIC passar em todos os testes, outras NICs podem estar causando o problema.

Verificando a Conectividade da Rede
Use o 3Com Connection Assistant incluído no 3Com Installation CD para testar a 
conectividade da rede. Para obter instruções de instalação, consulte Capítulo 10, 
“Instalando e Usando o 3Com Connection Assistant”.

Verificando a Conectividade no Windows
Se o 3Com Connection Assistant não estiver instalado, utilize o comando PING no 
Windows para determinar se a NIC tem conectividade com a rede.

1 Abra o menu Iniciar do Windows e selecione Executar.
• No Windows XP, Windows 2000, e Windows NT 4.0, digite: cmd e clique em OK.
• No Windows Me e Windows 98SE, digite: command, e clique em OK.

2 Digite ipconfig/all para exibir a janela de comando.

3 Digite ping <IP address of default gateway> na linha de comando.
As informações sobre conectividade de rede serão exibidas.

Verificando a Conectividade no Linux
Para verificar se a interface da NIC está funcionando no Linux, execute ifconfig. 

Para verificar as estatísticas na NIC, execute netstat -i. 

Consulte o guia do usuário do Linux para obter mais informações sobre os comandos 
ifconfig e netstat.

AVISO: Antes de remover ou inserir a NIC, reveja todas as precauções 
descritas em “Precauções de Segurança” na página 3.
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A
 Especificações
Especificações dos Cabos 10/100/1000BASE-T

Especificação de Desempenho

Características Físicas

Requisitos de Alimentação

Tipo de Porta Conector Mídia Distância Máxima

10BASE-T RJ-45 Cat. 3, 4, 5 ou 5e UTP 100 metros (328 pés)

100/BASE-T e
1000BASE-T

RJ-45 Cat. 5/Cat. 5e UTP 100 metros (328 pés)

OBSERVAÇÃO: A sinalização 1000BASE-T requer quatro pares trançados 
de cabeamento balanceado da Categoria 5, conforme especificado na ISO/
IEC 11801:1995 e na ANSI/EIA/TIA-568-A (1995), testados quanto ao 
desempenho adicional utilizando-se os procedimentos definidos na TIA/EIA 
TSB95.

Recurso Especificação

Relógio PCI Máx. 66 MHz

Dados/endereço PCI 32 bits

Taxa de transferência de dados 
intermitente no PCI 

132 MBps a 32 bits/33 MHz

264 MBps a 32 bits/66 MHz

Modos PCI Mestre/escravo

10/100/1000BASE-T 10/100/1000 Mbps (full duplex)

Dimensão Medida

Comprimento 12 cm (4,75 pol)

Largura 5 cm (2,0 pol)

Especificação Medida

Voltagem operacional +3.3V a ± 5%

Consumo de energia 3 Watts   .6A @ +5VDC
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A Especificações
Especificações ambientais

Condição Especificação 
Operacional

Especificação de 
Armazenamento

Temperatura 0°C a 70°C –30°C a +90°C
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B
 Suporte Técnico
A 3Com fornece fácil acesso às informações de suporte técnico por meio de uma 
variedade de serviços. Este apêndice descreve esses serviços.

As informações contidas neste apêndice estavam corretas até o momento da 
publicação. Para obter informações mais recentes, acesse o site da 3Com Corporation 
na World Wide Web em:

http://www.3com.com/

Serviços Técnicos On-line
A 3Com oferece suporte mundial 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio dos 
seguintes sistemas on-line:

Site na World Wide Web 
Para acessar as informações mais recentes sobre rede no site da 3Com Corporation 
na Web, digite o seguinte URL no seu navegador:

http://www.3com.com/

Este serviço fornece acesso a informações de suporte on-line, como documentação 
técnica e software, e opções de suporte que variam desde treinamento técnico até 
manutenção e serviços profissionais.

Serviços da 3Com Knowledgebase na Web
Essa ferramenta interativa contém informações técnicas sobre produtos compiladas 
por engenheiros técnicos especialistas da 3Com no mundo todo. Localizado na World 
Wide Web em http:// knowledgebase.3com.com, esse serviço fornece a todos os 
clientes e parceiros da 3Com acesso complementar ininterrupto a informações 
técnicas sobre a maioria dos produtos da 3Com.

Suporte do seu Fornecedor de Rede
Se você precisar de assistência adicional, entre em contato com o seu fornecedor de 
rede. Diversos fornecedores são parceiros de serviços autorizados pela 3Com e estão 
qualificados a fornecer uma variedade de serviços, incluindo planejamento e 
instalação de redes, manutenção de hardware, treinamento em aplicativos e serviços 
de suporte.

Quando você entrar em contato com o fornecedor de rede para obter assistência, 
tenha à mão as seguintes informações:

• Nome do modelo do produto, número da peça e número de série

• Uma lista de hardware e software do sistema, incluindo níveis de revisão

• Mensagens de erro de diagnóstico

• Detalhes sobre alterações recentes na configuração, se aplicável

Se você não conseguir entrar em contato com o fornecedor de rede, consulte a seção 
a seguir sobre como entrar em contato com a 3Com.
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B Suporte Técnico
Suporte da 3Com 
Se você não conseguir obter assistência a partir dos recursos técnicos on-line da 
3Com ou do seu fornecedor de rede, a 3Com oferece serviços de suporte técnico por 
telefone. Para saber mais sobre as opções de suporte, ligue para o número do suporte 
técnico por telefone da 3Com no local mais próximo.

Quando você entrar em contato com a 3Com para obter assistência, tenha à mão as 
seguintes informações:

• Nome do modelo do produto, número da peça e número de série

• Uma lista de hardware e software do sistema, incluindo níveis de revisão

• Mensagens de erro de diagnóstico

• Detalhes sobre alterações recentes na configuração, se aplicável

A lista de números mundiais do suporte técnico por telefone estava correta até o momento 
da publicação. Consulte o site da 3Com na Web para obter informações atualizadas.

Ásia, Oceania

Austrália 1 800 678 515

Hong Kong 800 933 486

Índia +61 2 9424 5179 ou 0008000 650 1111

Indonésia 001 803 61009

Japão 00531 616 439 ou 03 5977 7991

Malásia 1800 801 777

Nova Zelândia 0800 446 398

Paquistão +61 2 9937 5083

China 10800 61 00137 ou 021 6350 1590, ou 00800 0638 3266

Cingapura 800 6161 463

Coréia do Sul 00798 611 2230 ou 02 3455 6455

Taiwan, S.A.R 00801 611 261

Tailândia 001 800 611 2000

Ou envie uma descrição do problema por e-mail para:  apr_technical_support@3com.com

Europa, Oriente Médio e África

De todos os locais nessas regiões: http://emea.3com.com/support/supportnumbers.html 

América Latina

Brasil http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

México http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

Porto Rico http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

América Central e do Sul http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

América do Norte

Estados Unidos e 
Canadá

1 847 262 0070
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Devolvendo Produtos para Conserto
Devolvendo Produtos para Conserto
Antes de enviar um produto diretamente para a 3Com para realização de consertos, 
primeiro você precisa obter um número de autorização. Os produtos enviados à 3Com 
sem números de autorização serão devolvidos ao remetente sem serem abertos e as 
despesas correrão por conta do remetente. Para obter um número de autorização, 
telefone ou envie um fax para:

Ásia, Oceania Telefone + 65 543 6500

 Fax + 65 543 6348

Europa, África do Sul e Oriente Médio

 Para obter suporte por e-mail: http://emea.3com.com/support/email.html

América Central e do Sul http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

Argentina http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

Bolívia http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

 Brasil http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

Caribe 525 201 0004

Chile 562 240 6200

Colômbia 525 201 0004

Equador http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

México http://www.3com.com/support/en_US/repair/lat.html

Paraguai 525 201 0004

Peru 511 241 1691

Uruguai 525 201 0004

Venezuela 525 201 0004
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C
 Informações de Garantia
Garantia
Hardware: Vida útil limitada1

Software: Substituição de mídia, correção de erros: 90 dias

Serviços fora da garantia, incluídos quando o produto é registrado

Suporte técnico por telefone: 90 dias

Suporte on-line da Knowledgebase: Vida útil limitada1

Para obter mais detalhes sobre Garantia, consulte o livreto que acompanha o produto.

1Vida útil limitada: Tempo de vida útil em que o cliente possuir o produto ou cinco anos após sua
descontinuação, o que ocorrer primeiro.
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D
 Informações de Regulamentação
FCC Class B Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:

1 This device may not cause harmful interference, and

2 This device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, and the Canadian 
Department of Communications Equipment Standards entitled, "Digital Apparatus," 
ICES-003.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from the one that the 
receiver is connected to.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful:

The Interference Handbook

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 
20402. Stock No. 004-000-00345-4.

NOTE: In order to maintain compliance with the limits of a Class B digital device, 3Com 
requires that you use quality interface cables when connecting to this device. Changes 
or modifications not expressly approved by 3Com could void the user’s authority to 
operate this equipment. Refer to the manual for specifications on cabling types.
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D Informações de Regulamentação
FCC Declaration of Conformity
We declare under our sole responsibility that the 

Model: Description: 

3C2000 Gigabit NIC (Ethernet)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards or other 
normative documents:

• ANSI C63.4-1992 Methods of Measurement

• Federal Communications Commission 47 CFR Part 15, subpart B

3Com Corporation: 5500 Great American Parkway, Santa Clara, CA 95052-8145

MIC Class B Compliance (Korea)

Declaração de Conformidade com a Segurança
CUIDADO: Este dispositivo foi testado e certificado de acordo com os seguintes 
padrões de segurança e destina-se ao uso somente em Equipamento de Tecnologia 
da Informação que tenha sido testado e certificado de acordo com estes ou outros 
padrões equivalentes:

• Padrão UL 60950 / CSA 60950

• IEC 60950

• EN 60950

ATTENTION: Ce dispositif a été testé et certifié selon les normes de sûreté suivantes 
et est destiné pour l'usage seulement dans le matériel de technologie de l'information 
qui a été testé et certifié à ces derniers ou d'autres normes équivalentes:

• UL Standard 60950 / CSA 60950

• IEC 60950

• EN 60950
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