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1.  Características

	 •	 Servidor	com	4	portas	USB	(NDAS)
	 •	 Permite	a	ligação	de	vários	dispositivos	USB	a	uma	LAN
	 •	 Adequado	para	vários	dispositivos	USB	(por	exemplo,	 
  unidades amovíveis USB, impressoras USB, unidades de  
  disco rígido externas, etc.)
	 •	 Interfaces	externas:	4x	USB2.0,	1x	LAN	Gigabit	(RJ-45)
	 •	 Design	compacto
	 •	 LED	indicador	de	alimentação	e	botão	de	reposição
	 •	 Sistemas	operativos	suportados:	Win	XP/Vista/7	(32	e	64	bits)

2.  Componentes e acessórios

  

	 •		 USB	LANPort	400	(A)
	 •		 Transformador	(B)
	 •		 Cabo	patch	(C)
	 •		 CD	com	ferramentas	incluindo	software	e	manual	completo	 
	 	 (PDF	/	D)

3.  Resumo do dispositivo

 

A  –  Conector de rede  
	 	 (RJ-45	/	1	GBit/s)
B  –  Conector de  
  alimentação  
	 	 (5	V	/	a.c.)
C  –  Botão de reposição
D		 –		 LED	de	alimentação
E  –  Conectores USB
 

 
 

D

D

D

A

A

A

B

B

B

C

C

C

E

E



usb LANPort 400

4.  Introdução

4.1  Instalação do hardware

1.		 Ligue	o	cabo	patch	incluído	ao	conector	de	rede	do	USB	LANPort	 
	 e	a	um	conector	de	rede	disponível	existente	no	seu	comutador/ 
	 hub/router/PC	ou	dispositivo	semelhante.
2.		 Ligue	o	transformador	incluído	ao	USB	LANPort	e	a	uma	tomada
 eléctrica. O dispositivo é automaticamente iniciado.

4.2  Instalação do software  
  (sistema operativo Windows usado como exemplo)

1.		 Introduza	o	CD	fornecido	na	unidade	de	CD/DVD-ROM.
2.  Use o Windows Explorer para abrir o directório do CD.
3.  Faça um duplo clique (botão esquerdo do rato) sobre o ficheiro
 „Setup.exe“. A instalação é iniciada.
 Siga as instruções do assistente de instalação.
4.		 Para	concluir	a	instalação	é-lhe	pedido	que	reinicie	o	PC.	Confirme
 este comando.
5.  Após ter reiniciado com êxito o seu sistema, o ícone seguinte é  
 apresentado no ambiente de trabalho:
 

 Faça um duplo clique (com o botão esquerdo do rato) sobre este
 ícone para abrir o software.

 Nota:
	 Tem	de	instalar	o	software	deste	servidor	em	todos	os	PCs	a	 
	 partir	dos	quais	quer	aceder	ao	USB	LANPort.

5.  A interface de utilizador

 A  –  Barra de menus contendo as opções “File“ (Ficheiro),  
   “Options“ (Opções), “View“ (Ver) e “Help“ (Ajuda)
 B  –  Servidor USB com endereço IP correspondente
 C  –  Dispositivos USB ligados ao servidor USB
 D  –  Botão “Search“ (Procurar): ao clicar neste botão com o  
   botão esquerdo do rato será iniciada uma operação de  
   pesquisa para detectar dispositivos ligados ao servidor USB
 E  –  Botão “Open website“ (Abrir Web site) (apenas mostrado  
   quando o servidor USB estiver seleccionado): ao clicar  
   neste botão com o botão esquerdo do rato a interface  
   Web do servidor USB será aberta.
	 F		 –		 Botão	“Connect	device“	(Ligar	dispositivo)	(apenas	 
   mostrado quando um dispositivo USB ligado estiver  
   seleccionado): ao clicar o botão esquerdo do rato neste  
   botão o respectivo dispositivo USB será ligado e bloqueado  
   para outros utilizadores
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 Nota:
 O software detecta automaticamente o servidor USB ligado e os  
 dispositivos associados. Para além disso, o servidor USB suporta  
 a atribuição de endereço IP automática e manual; a atribuição  
 automática do endereço IP por DHCP é a opção predefinida.
 Caso tal lhe seja pedido pela firewall durante o processo de  
 instalação deixe que o servidor USB aceda aos respectivos  
 recursos da rede.

5.1  Servidor USB e estado do dispositivo

 Os ícones presentes na interface do utilizador mostram o estado  
 do servidor e do dispositivo.

5.1.1  Dispositivo livre

  O dispositivo não se encontra bloqueado e pode ser ligado.

5.1.2  Dispositivo ligado localmente

 O dispositivo está ligado ao computador local.

5.1.3  Dispositivo bloqueado por outro utilizador

 O dispositivo foi bloqueado por outro utilizador e por isso  
	 encontra-se	bloqueado	para	todos	os	outros	utilizadores.

5.1.4  Outro segmento

 O endereço IP do servidor não pertence à mesma rede que o  
	 endereço	IP	do	computador,	por	isso	o	servidor/os	dispositivos	 
 ligados NÃO podem ser acedidos. Neste caso, altere as  
	 definições	de	rede	do	servidor/computador.

5.1.5  Dispositivo não suportado

 Alguns dispositivos USB não são suportados pelo servidor.



usb LANPort 400

5.2  Barra de menus da interface do utilizador

5.2.1  Menu File (Ficheiro)

 A  –  Escolha a opção “Quit” (Sair) para sair do programa.

5.2.2  Menu Options (Opções)

 A  –  Seleccione o idioma pretendido para a interface.
	 B		 –		 Determina	(caixa	assinalada/não	assinalada)	se	o	dispositivo	 
   seleccionado será automaticamente ligado aquando do  
   arranque do software do servidor.
 C  –  Permite aceder ao menu de configuração do servidor  
   (ponto 5.3 em baixo).
 D  –  Abre a interface Web para configuração do servidor (ponto 6  
   em baixo).
 E  –  Caso um dispositivo seja seleccionado o mesmo é ligado  
   e bloqueado para outros utilizadores (função igual à do  
	 	 	 botão	“Connect	device”	(Ligar	dispositivo).
	 F		 –		 Desliga	um	dispositivo	ligado	e	desbloqueia-o	para	outros	 
   utilizadores (função igual à do botão “Disconnect device”  
   (Desligar dispositivo).
	 G		 –		 Envia	um	pedido	de	desactivação	(ponto	7	em	baixo)	ao	 
   utilizador actual de um dispositivo ligado.
 H  –  Abre a caixa de diálogo para configuração do dispositivo  
   activo (ponto 5.4 em baixo).
	 I		 –		 Determina	(caixa	assinalada/não	assinalada)	se	um	dispositivo	 
   de memória inactivo (por exemplo, unidade de disco rígido em  
   modo de suspensão) é automaticamente desligado do servidor.
	 J		 –		 Determina	(caixa	assinalada/não	assinalada)	se	uma	impressora	 
   inactiva é automaticamente desligada do servidor.
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5.2.3  Menu View (Ver) 

	 A		 –		 Determina	(caixa	assinalada/não	assinalada)	se	são	 
   apenas mostrados os dispositivos ligados ou se é mostrado  
   também o servidor.

5.2.4  Menu Help (Ajuda)

 A  –  Mostra algumas informações do software:
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   a  –  Define o nome do servidor USB
   b  –  Opção DHCP activada (atribuição manual do  
	 	 	 	 	 endereço	IP	desactivada)	/	opção	DHCP	desactivada	 
     (atribuição manual do endereço IP activada)
   c  –  Determina as portas USB que serão ligadas  
     automaticamente durante o arranque do programa
   d  –  A opção “Set“ (Definir) guarda e activa as  
     alterações feitas, a opção “Cancel“ (Cancelar)  
     rejeita estas alterações
   e  –  Opções “Backup Firmware“ (Criar cópia de  
     segurança do Firmware), “Update Firmware“  
     (Actualizar o Firmware), “Change Password“  
	 	 	 	 	 (Alterar	a	palavra-passe)	e	“Server	restart“	 
     (Reiniciar o servidor) (ver em baixo)

 B  –  Abre a interface Web (ponto 6 em baixo).

	 B		 –		 Determina	(caixa	assinalada/não	assinalada)	se	será	 
   mantido um ficheiro de registo.
 C  –  Abre a pasta do programa onde será guardado o ficheiro  
   de registo:

5.3  Menu de contexto do servidor USB

 A  –  Abre a janela de configuração do servidor:
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5.4  Menus de contexto do dispositivo

 A  –  O dispositivo seleccionado é ligado e bloqueado para  
   outros utilizadores (função igual à do botão “Connect  
		 	 	 device”	(Ligar	dispositivo).
 B  –  Abre a janela de definições do dispositivo: 

5.3.1  Opção Backup Firmware  
   (Criar cópia de segurança do Firmware)

 O servidor USB oferece a possibilidade de criar uma cópia de  
 segurança do Firmware.
 A janela mostrada (ver imagem em baixo) mostra um caminho  
 de destino para o ficheiro de cópia de segurança. Use a opção  
  “Browse” (Procurar) para alterar este caminho de destino. A  
 opção “Submit” (Enviar) inicia a criação da cópia de segurança, a  
 opção “Cancel” (Cancelar) termina esta acção.

5.3.2  Opção Firmware update (Actualização do firmware)

 Caso disponha de uma versão mais actual do firmware do servidor  
 USB pode actualizar a versão actual do mesmo através desta  
	 opção.	A	opção	“Browse”	(Procurar)	permite-lhe	seleccionar	a	 
 versão actualizada guardada localmente. A opção “Submit”  
 (Enviar) inicia a operação, a opção “Cancel” (Cancelar) termina a  
 actualização. Uma versão actual do firmware pode ser encontrada  
 em www.sharkoon.com.

5.3.3  Opção Change Password (Alterar a senha)

 Nesta janela (ver em baixo) pode introduzir uma nova senha.
 Esta senha é necessária para configurar diferentes definições  
 para o servidor USB.

5.3.4  Opção Restart Server (Reiniciar o servidor)

 Seleccione esta opção para reiniciar o servidor USB. Pode ser  
 necessário reiniciar o sistema quando o servidor não responde  
 ou por terem ocorrido outros problemas.
 Pode forçar o reinício premindo o botão de reposição existente  
 no dispositivo.
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   a  –  São apresentadas várias informações sobre o  
     dispositivo.
   b  –  Seleccione um programa para execução após o  
     dispositivo respectivo ter sido ligado.

	 C		 –		 Determina	(caixa	assinalada/não	assinalada)	se	o	dispositivo	 
   é ligado automaticamente durante o arranque do programa.

6.  Configuração através da interface da web

 Na interface do utilizador seleccione a entrada relativa ao servidor  
 e depois clique no botão “Open Web Page” (Abrir página Web):

 O navegador padrão é iniciado e a interface Web mostra a página  
 de estado:

6.1  Opção Status (Estado)

 A  –  Prima o botão esquerdo do rato para seleccionar a entrada
   respectiva.
 B  –  Esta área mostra informação variada sobre o servidor USB:
   Server Name (Nome do servidor), Manufacturer (Fabricante),
   Model (Modelo), Firmware Version (Versão do firmware) e  
	 	 	 Server	Up-Time	(Tempo	de	funcionamento	do	servidor)	 
   (intervalo de tempo decorrido desde que o servidor foi  
   iniciado).
 C  –  Esta área mostra informação variada sobre o dispositivo  
	 	 	 ligado:	Device	Name	(Nome	do	dispositivo),	Link	Status	 
   (Estado da ligação), Device Status (Estado do dispositivo)  
   e Current User (Utilizador actual).
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6.2  Opção Network (Rede)

 A  –  Prima o botão esquerdo do rato para seleccionar a entrada
   respectiva.
 B  –  Esta área mostra informação sobre o estado actual da  
   rede: IP Setting (Definição IP) (atribuição automática ou  
   manual do endereço IP), IP Address (Endereço IP) (endereço  
   IP atribuído pelo servidor), Subnet Mask (Máscara de sub  
   rede), MAC Address (Endereço MAC) (endereço MAC do  
   servidor).

6.3  Opção Reset Device (Repor dispositivo)

 A  –  Prima o botão esquerdo do rato para seleccionar a entrada
   respectiva.
 B  –  Proceda ao reinício depois de ter introduzido a senha  
   escolhida no campo “Password” (Senha) e confirme  
   clicando no botão “Submit” (Enviar).

6.4  Opção Password Change (Alterar a senha)

 A  –  Prima o botão esquerdo do rato para seleccionar a entrada
   respectiva.
	 B		 –		 Para	alterar	a	senha	actual	introduza-a	no	campo	“Current	 
   Password” (Senha actual) e depois introduza a nova  
   senha no campo “New Password” (Nova senha). Confirme  
	 	 	 a	nova	senha	reintroduzindo-a	no	campo	“Confirm	New	 
   Password” (Confirmar nova senha), prima o botão esquerdo  
   do rato sobre a opção “Submit” (Enviar) para concluir a  
   operação
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7.  Pedido de desactivação

 Um dispositivo que seja ligado ao servidor USB e cuja ligação  
 seja feita por um único utilizador fica bloqueado para todos os  
 outros utilizadores.
 O ícone “Remote Occupied” (Dispositivo remoto ocupado) indica  
 que o dispositivo ligado actualmente não está disponível; o botão  
	 “Connect	Device”	(Ligar	dispositivo)	fica	desactivado.

  Pode ser enviado um pedido de desactivação para o utilizador  
 actual através do menu de contexto do dispositivo:

 O utilizador actual decide se quer bloquear o dispositivo premin 
 do “OK” (OK) ou não premindo “Cancel” (Cancelar):

 Assim que o dispositivo é desbloqueado o autor do pedido  
 recebe a seguinte informação, podendo ligar o dispositivo clicando  
	 no	botão	“Connect	device”	(Ligar	dispositivo).
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8.  Notas importantes

1.	 	Tem	de	instalar	o	software	do	servidor	em	todos	os	PCs	a	partir	 
	 dos	quais	quer	aceder	ao	USB	LANPort.

2.  O sistema operativo trata os dispositivos USB ligados como se  
 estes estivessem ligados directamente ao PC. Isto significa que  
 os potenciais controladores (e.g. controladores da impressora)  
 têm de ser instalados no sistema (para mais informações consulte  
 os manuais dos respectivos dispositivos).

3.  Uma vez que os dispositivos são tratados como hardware ligado
	 directamente	ao	computador,	sugerimos-lhe	que	remova	quaisquer	
 dispositivos de armazenamento USB (USB sticks, unidades de  
 disco rígido externas, etc.) usando a opção “Safely remove  
 hardware” (Remover o hardware em segurança) antes de terminar  
 a ligação com a opção “Disconnect” (Desligar).
 
 O software do servidor apresentará a seguinte mensagem:

 

 Outros dispositivos USB tais como impressoras, scanners, etc.  
 não necessitam desta etapa e podem ser desligados directamente.

4.  A conversão de USB para IP pode causar uma redução na velocidade
 de transferência comparativamente ao funcionamento nativo dos
 dispositivos USB sendo esta causado por motivos técnicos.

9.  Exemplos de utilização

9.1  Uso em rede (um utilizador, endereço  
  IP atribuído manualmente)

	 O	utilizador	A	quer	integrar	o	USB	LANPort	400	na	sua	rede	local	 
 e liga a estação de ancoragem ao seu router usando o cabo de  
 rede incluído.
	 Este	utilizador	liga	uma	unidade	de	disco	rígido	SATA	e	uma	 
	 unidade	amovível	USB	ao	USB	LANPort	400;	os	seus	endereços	 
 IP foram configurados manualmente e o servidor DHCP não está  
 activado.
	 Router:	192.168.10.1
	 Computador:	192.168.10.2
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 O utilizador A instalou o software incluído no computador e  
	 inicia-o	com	um	duplo	clique	(botão	esquerdo	do	rato)	sobre	o	 
 ícone existente no ambiente de trabalho:

 A interface do utilizador do software do servidor mostra o servidor  
 USB:

 O	software	detectou	o	servidor	USB	e	atribuiu-lhe	um	endereço	 
 IP padrão mas este endereço pertence a outro segmento (mensagem  
 de erro: “in different network segment” (pertence a um segmento  
 de rede diferente).
 Não é possível aceder ainda ao dispositivo, primeiro deve ser  
 atribuído um endereço IP ao servidor que pertença ao mesmo  
 segmento da rede local.
 Prima o botão direito do rato sobre a entrada que corresponde  
 ao servidor USB na interface de utilizador para aceder ao menu  
 de contexto do servidor:

 A opção “Server Configurations” (Configurações do servidor)  
 abre a seguinte janela:

 O utilizador A remove a selecção da caixa “Use DHCP” (Usar  
	 DHCP)	(esta	função	encontra-se	activada	por	predefinição),	em	 
 seguida, os campos “IP address” (Endereço IP) e “Subnet”  
	 (Sub-rede)	podem	ser	preenchidos.
	 O	servidor	USB	recebe	o	endereço	IP	192.168.10.101	na	sub-rede	 
	 255.255.255.0.
 Para guardar as definições o utilizador A deve premir o botão  
 esquerdo do rato sobre a opção “Set” (Definir).
	 Em	seguida,	o	USB	LANPort	400	fica	disponível	na	rede	local	e	o	 
 utilizador A pode aceder aos dispositivos de memória ligados.
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9.2  Uso em rede (vários utilizadores, endereço  
  IP atribuído por DHCP)

	 O	utilizador	A	quer	integrar	o	USB	LANPort	400	na	sua	rede	local	 
 e liga a estação de ancoragem ao seu router utilizando o cabo de  
	 rede	incluído.	O	utilizador	liga	uma	unidade	de	disco	rígido	SATA	 
	 ao	USB	LANPort	400,	os	endereços	IP	são	atribuídos	por	um	 
 servidor DHCP.
 O utilizador A já instalou o software do servidor fornecido  
	 juntamente	com	o	USB	LANPort	400	em	todos	os	computadores	 
 da rede local (sala, escritório, quarto das crianças).

 A partir do computador do escritório o utilizador A quer aceder  
	 à	unidade	de	disco	rígido	ligada	ao	USB	LANPort	400.	Para	tal,	 
 o utilizador inicia o software do servidor fazendo um duplo clique  
 (com o botão esquerdo do rato) sobre o respectivo ícone existente  
 no ambiente de trabalho.

 A interface do utilizador do software do servidor mostra o  
 servidor USB bem como todos os dispositivos que actualmente  
 estão ligados ao mesmo:

 A  –  Unidade de disco rígido externa
 B  –  Unidade amovível USB

 O ícone azul de “device available” (dispositivo disponível) indica  
 que o respectivo dispositivo pode ser ligado. Para tal, o utilizador  
 A selecciona o dispositivo (1 clique com o botão esquerdo do  
 rato) e depois clica com o botão esquerdo do rato sobre o botão  
	 “Connect	device”	(Ligar	dispositivo).
 O sistema operativo instala todos os controladores necessários  
 para que o dispositivo possa ser mostrado no Explorador do  
 Windows.
 O ícone na interface do utilizador muda passando a indicar que a  
 unidade de disco rígido foi ligada localmente:

 

A
B
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 O utilizador A pode agora usar a unidade de disco rígido como se  
 esta estivesse ligada directamente ao seu computador.

 O utilizador B quer aceder à unidade de disco rígido ligada ao  
	 USB	LANPort400	a	partir	da	sala.	Por	isso,	este	utilizador	executa	 
 o software do servidor já instalado.
 A interface de utilizador mostra o servidor e todos os dispositivos  
	 ligados:	o	ícone	“remote	connection”	(Ligação	remota)	indica	que	 
 a unidade de disco rígido não está disponível mas o botão  
	 “Connect	Device”	(Ligar	dispositivo)	está	desactivado.

 O utilizador B pode enviar um pedido de desactivação ao actual  
 utilizador A através do menu de contexto do dispositivo:

  
 O utilizador A recebe o seguinte pedido e decide se aceita  
 desligar o dispositivo premindo “OK” (OK) ou não premindo  
 “Cancel” (Cancelar).

	 Logo	que	o	utilizador	A	tenha	desligado	o	dispositivo,	o	utilizador	 
 B recebe a informação seguinte podendo aceder ao dispositivo  
	 premindo	o	botão	“Connect”	(Ligar).
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 Quando o utilizador B já não necessitar do dispositivo pode  
	 desligá-lo	clicando	no	botão	“Disconnect”	(Desligar)	e	assim	 
 desbloquear o dispositivo para posterior utilização.

Aviso:

A SHARKOON não assume qualquer responsabilidade pela perda de 
dados, sobretudo devido a um manuseamento incorrecto.
Todos	os	produtos	e	descrições	são	marcas	registadas	dos	respectivos	
fabricantes estando por isso protegidas.
Uma vez que é política da SHARKOON promover o constante melho-
ramento dos seus produtos, o design e especificações dos mesmos 
podem sofrer alterações sem aviso prévio. As especificações dos 
produtos podem variar conforme o país.
Os direitos de autor do software incluído pertencem ao respectivo 
proprietário. Antes de utilizar o software leia os termos do acordo de 
licença do fabricante.

Reservados todos os direitos (aplicável também aos extractos) para 
tradução, reimpressão, reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. 
Qualquer violação dá direito a compensação.
Reservados todos os direitos sobretudo no caso de atribuição de 
patente ou patente de utilidade. Estão reservados os direitos de  
distribuição e de alteração técnica.
Eliminação de equipamentos usados
  
O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes 
de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando o símbolo do caixote do lixo com uma cruz em cima é 
colocado num produto, é sinal de que o mesmo está coberto pela 
Directiva	Europeia	2002/96/EC.
Informe-se	acerca	dos	pontos	de	recolha	para	resíduos	de	equipa-
mentos eléctricos e electrónicos.
Siga as regras locais e não elimine os seus equipamentos usados 
juntamente com o lixo doméstico. A correcta eliminação dos seus 
equipamentos usados evita quaisquer potenciais consequências 
negativas para o ambiente e saúde humana.
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