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 نحوه ی اتصال آسان به اینترنت

  : مواد الزم

  ش   واسه ول)اول از همه شمما نیاز به ی  تفن  اابت داری  تا بتونی  از رری  او  به اینترنت ول  بیی   

 (به اینترنت دیال آپ نیاز به ی  مودم دیال آپ برای کامپیوترتو  داری  

  : خب میریم سراغ آموزش ول  ش   به اینترنت دیال آپ    

  : مرحفه اول  

 ) مودم رو به مادربورد کامپیوتر ول  کنی  ) اگه وارد نیستی  بهتره از کسی که وارده کم  بگیری 

  : مرحفه دوم

هر مودم نیاز به ی  درایور داره که از رری  او  ، مودم به کامپیوتر شمناسمون ه بیمه ر درایور مودم رو نصب    

 ه( رداره ، بزنی  ب next کنی  ) نصبش آسونه، مث  هر نرم افزار دیگه

  : مرحفه سوم

 مودم ول  کنی   line سوکت سیم تفن  رو به پورت

  : مرحفه چهارم

 داخ  کامپیوتر داری   کانکشننترنت نیاز به ی  واسه ول  ش   به ای

  : مرحفه پنجم

  کنی  تا به اینترنت ول  بیی  ر به همی  راحتی کفی  connect یا dial بع  از ساخت کانکی  کافیه روی

   

 

http://net-net.ir/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d9%86
http://net-net.ir/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d9%86
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  را به اینترنت متصل کنيد 7ویندوز 

 

 

 1 تصویر

در نظر گرفته ش ه برای خری  تجهیزات و نیز هزینه اتصال هزینهبا توجه به سرعت اینترنت مورد نیاز، مق ار 

سکونت یا مح  های قاب  دسترس در منطقهشمود و همننی  سروی  ای پرداخت میکه معموال به لمورت دوره 

 یا Dial-Up  ،ISDN  ،DSL ،Cable Modem  ،Satellite هایتوانی  یکی از سمممروی کمارتما ، می  

Wireless  های ارزا  قیمت و با کینیتی نظیربرگزینی ر اگرچه امروزه سمممروی را (DSL)ADSL در اغفب 

به دلی  ارزا  بود  تجهیزات و سممادگی  هاینقاط کیممور در دسممترس قرار دارد ، اما هنوز هم اسممتناده از مودم

 .ان ازی، انتخاب اول بسیاری از کاربرا  استنصب و راه

نیاز به ی  مودم اینترنال یا اکسممترنال داری ر قب  از   Dial-Upی  سممروی  برای اتصممال به اینترنت از رر

-Dial هایمودماغفب  7سممازگار باشمم ر اگرچه وین وز  7وین وز خری  مودم، حتما م لی را انتخاب کنی  که با 

Up لورت  هشمناسم  اما ممک  اسمت مودم شما آنق ر ق یمی باش  که ای  وین وز قادر به شناسایی آ  ب   را می

 .توسط شرکت سازن ه ارائه نی ه باش  7خودکار نباش  یا ای  که الال درایور آ  برای وین وز 

و ررر ( با توجه به مباحث گذشممته، از سممازگاری م ل مودم  (Dial-up  DSL متهیه مودبهتر اسممت قب  از 

به  7باش ، وین وز  Plug and Play ارمینا  حال  کنی ر اگر مودم شما به الطالح 7موردنظرتا  با وین وز 

اق ام  Manual لورت خودکار آ  را خواه  شناخت ؛ اما در بسیاری موارد ممک  است مجبور شوی  به لورت

بیتی( نیاز داری  که معموال  46یا  23به نصمب آ  کنی ؛ برای ای  کار به درایور محصول برای ورن  وین وزتا  ) 

http://www.beytoote.com/computer/sundries-web/windows7-connect-internet.html
http://www.beytoote.com/computer/sundries-web/windows7-connect-internet.html
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سممایت تولی کنن ه، درایور  توانی  با مراجعه به وبشممودر همننی  میمی به همراه محصممول ارائه  CD در ی 

 .مناسب را دانفود کنی 

 کنترل پن  را انتخاب کرده و در حالت نمایش، از منوی اسممتارت، Manual برای نصممب مودم به لممورت 

Small icons روی گزینهand Modem کفی  کنی ر در ای  پنجره و در تب Modemsش ه نصبهای ، مودم

میممخصممات آنها دسممترسممی پی ا کنی ، درایور آنها را به  توانی  از رری  دکمه به برگهان  که میفهرسممت شمم ه

روزرسانی کنی  وررر یا با استناده از دکمه آنها را حذف کنی ر اما برای نصب ی  مودم ج ی ، دکمه را بنیاری ؛ از 

اجازه  xtهای اکسترنال( مطمئ  ش ه و با انتخاب گزینهاتصمال مودم به سمیسمتم و روش  بود  آ  )برای مودم   

  بع ، با کفیتوانی  در پنجرهآمیز نبود میدهیم  وین وز برای شمممناخت  آ  تالش کن ر اگر ای  مرحفه موفقیت 

 .، مسیر درایور مناسب را میخص کرده و اق ام به نصب مودم کنی  Diskروی دکمه

را انتخاب کرده و روی دکمه کفی  کنی ر   My Locationبروی ،   rulesپ  از نصب لحیح مودم به برگه

 Area تا  را در قسمممتتفن  منطقهشمممارهبای  کیممور مح  سممکونت را انتخاب و پیش  Locationدر پنجره

Code نی  ای را وارد کوارد کنی ر اگر در اداره وررر هستی  و برای دسترسی به خط تفن  مستقیم بای  ابت ا شماره

وارد کنی ر در  … To access an outside line for local calls توانی  ای  ک  را در قسمت( می9)مثال 

 .را انتخاب کنی  (Tone/Pulse) توانی  سیستم تفن ای  پنجره همننی  می

برای اتصال به اینترنت ایجاد کنی ر برای ای  منظور، هنگامی که  Connection پ  از ری ای  مراح ، ی 

 Set Up a کفی  و and sharing centerاسممت، روی گزینه Small icons کنترل پن  در حالت نمایش

Coonnection or Network  شود، بای  نوع کانکی  موردنظرتا  را ای که باز میرا انتخاب کنی ؛ در پنجره

گیری  که از آ  سروی  می را ISP بع ، ارالعات مربوط بهاست انتخاب کنی ر در پنجره Dial-Up که در اینجا

های هوشمن  عبور خواه  بودر اگر از شماره تفن ، وارد کنی  که شمام  شمماره تفن  اتصمال، نام کاربری و کفمه   

 Remember this توانی  با انتخابعبور ن اری ! میکنی  نیازی به وارد کرد  نام کاربری و کفمهاسمممتناده می

password توانی  نام پییمنر  برای کانکی  را  ای ، ذخیره کنی ر همننی  میعبوری را که وارد کرده ، کفمه

  کنن ، بتوانن  ای  کانکی  را ببینن  و از آخواهی  تمام کسانی که از رایانه تا  استناده میتغییر دهی ر اگر می

انتخاب قرار دهی ر ای  به معنای آ  است که  را در حالت other people to use...استناده کنن ، بای  گزینه 

 نظر از ای  کممه ع مممو چممه گروهیهممای کمماربمری مموجود در وینمم وزتمما  لمممرف   تمممماممی حسمممماب  

(.../Administrator/user) توانن  از ای  کانکی  برای اتصال به اینترنت استناده کنن هستن ، می. 
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کن  که توضممیحات مربوط به آ  ارائه تنظیمات محفی ه ایت میپنجرهشممما را به   rulesکفی  روی گزینه

 .ش 

شمود، عمفیات اتصال به اینترنت برای تست عمفکرد آغاز  روی دکمه کفی  کنی ، هما  رور که میماه ه می 

 ، ایتوانی  با انتخاب گزینه آ  را متوقف کنی ر در ای  مرحفه در واقع کانکیممنی که ایجاد کرده شممود که می می

 .ذخیره خواه  ش 

توا  مج دا به آ  دسترسی پی ا ، چگونه می 7اما سموال اینجاسمت که پ  از ایجاد ی  کانکی  در وین وز   

یا نوار  Taskbar از Notification Area در قسمت Network کرد! برای ای  منظور کافی است روی آیکو 

 .جود به شما نمایش داده شودهای مووین وز کفی  کنی  تا فهرست تمامی کانکی وظینه

ودر در ای به همی  نام باز شای ، گزینه را انتخاب کنی  تا پنجرهبا کفی  روی آیکو  کانکینی که ایجاد کرده

بودی ، میماه ه و آنها را در لممورت نیاز ویرایش و   توانی  ارالعاتی را که هنگام ایجاد کانکیم  وارد کرده آ  می

ارالعات واردشمم ه مطمئ  هسممتی ، کافی اسممت روی دکمه کفی  کنی  تا عمفیات ذخیره کنی ر اگر از لممحت 

 .اتصال آغاز شود

توانی  با کفی  روی گزینه به قسممت تنظیمات کانکی  ایجاد ش ه بروی ر اگر در برگه روی دکمه کفی   می

را از حالت  modem speaker توانی  گزینهپیکربن ی مودم ه ایت خواهی  شمم ر در اینجا میکنی  ، به پنجره

 !انتخاب خارج کنی  تا هنگام اتصال به اینترنت ل ایی نینوی 

وارد کنی  تا در لورت ع م  ISP توانی  با کفی  روی دکمه چن  شمماره تفن  را برای اتصال به همننی  می

ر دهی ، را در حالت انتخاب قرا successful number ... گیری شممودر اگر گزینهاتصممال یکی، دیگری شممماره
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گیرد تا در شمود در ابت ای فهرست قرار می آمیز انجام میای که عمفیات اتصمال با آ  به لمورت موفقیت  شمماره 

 .نوبت بع ، ابت ا از آ  برای اتصال استناده شود

توانی  تعیی  کنی  که تالش برای اتصال مج د می Redialing Options و از قسمت Option در سربرگ

 زمانیتوانی  تعیی  کنی  که فالفهمرتبه استر همننی  می 2گیرد که حالت پیینر  برای آ  چن  بار لورت 

 .هر بار تالش چق ر باش  که پیینر  آ  ی  دقیقه است

توانی  تعیی  کنی  که اگر سیستم به اینترنت متص  بود می Idle time before hanging up در قسمت

دقیقه  32اتصممال به لممورت خودکار قطع شممودر مق ار پییممنر  ای  گزینه کردی ، و برای م تی با آ  کار نمی

را انتخاب کنی ، در لورت بیکاربود  سیستم، اتصال به لورت خودکار قطع   Never اسمتر اگر برای آ  مق ار 

 !نخواه  ش 

از  f ile and printer sharing... ، دقت داشممته باشممی  که همییممه گزینه Networking در سممربرگ

 .لت انتخاب خارج باش ؛ مگر آ  که بخواهی  فای  یا پرینتر خود را از رری  اینترنت به اشتراک گذاری حا

گذاری در آین ه ارائه خواه  ش ، اما ب انی  که به اشتراک (ICS)کرد  اینترنت Share توضیحات مربوط به

 !الال منطقی نیستمیا  چن  رایانه به دلی  سرعت بسیار پایی  آ ،   Dial-upاینترنت 

  ADSLروش نصب و راه اندازی اینترنت 

 

داری  که بای  آ  را تهیه کنی ر پ  از باز  ADSLشممما نیاز به ی  مودم  ADSLبرای اسممتناده از اینترنت 

در ابت ا مودم و اتصاالت آ  را بر اساس کاتالوگ داخ  جعبه به کامپیوتر خود متص  می   ,کرد  جعبه ی مودم 

 روش  می نماییم ر Powerنماییمر سپ  مودم را به وسیفه ی دکمه ی 

 حاال به چراغ های روی مودم دقت میکنیم :

مودم به لورت لحیح می باش  رای   : ای  چراغ نیما  دهن ه ی روشم  بود    Power  چراغ  (1

چراغ بای  به لمورت اابت روش  باقی بمان  ر در لورات خاموش بود  چراغ اتصال مودم با بر   

اپتور بر  آ  ارمینا  قطع اسممت ردر لممورت چیممم  ز  بود  ای  چراغ از لممحت مودم و آد

 حال  کنی ر

http://www.asriran.com/fa/news/109690/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-adsl
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می باش ر ای  چراغ نیا  دهن ه   Status: در برخی از مودم ها ای  چراغ با نام   ADSLچراغ  (3

می باش  رتوجه شود که ای  چراغ   ADSLی ارتباط لحیح مودم شما با مرکز ارائه ی سروی  

بای  به لممورت اابت روشمم  باقی بمان  ر در لممورت خاموش بود  یا چیممم  زد  ای  چراغ از 

سممالم بود  خط تفن  ولممحت کاب  های مورد اسممتناده ارمینا  حالمم  کنی  اگر به نتیجه   

 ADSLصال نرسمی ی  احتماال خط شما ) به الطالح ( رانهه نی ه است یعنی خط شما برای ات 

از  ,سمالم نمی باش  و بای  با مزکز سروی  دهن ه تماس بگیری  ر ) توجه کنی  که برای اتصال  

 خود استناده کنی  ر (  خط تفن  مورد استعالم

شممما با کارت شممبکه ی   UTP: ای  چراغ نیمما  دهن ه ی اتصممال لممحیح کاب    LANچراغ  (2

و همننی  از   از اتصال لحیح کاب  شبکه کامپیوتر شما می باش  ر در لورت خاموش بود  آ 

 نصب بود  کارت شبکه ی خود ارمینا  حال  کنی ر

 USBشما می توانی  به جای استناده از کاب  شبکه از کاب   ,: در لمورت تمای     USBچراغ  (6
 , LAN  داخ  جعبه برای اتصمال مودم با کامپیوتر اسمتناده کنی ر در ای  لورت به جای چراغ  

بای  ای  چراغ روشم  شمود ر در لورات خاموش بود  ای  چراغ شما بای  از اتصال لحیح کاب    

USB   با کامپیوتر و همننی  سالم بود  پورتUSB خود ارمینا  حال  کنی  ر 

  

بودن  شمما آماده ی اتصمال به اینترنت هستی  اما قب  از آ  شما بای      OKدر لمورتی که موارد باال همگی  

کنی  ) با توجه به خصممولممیات سممروی  دهن ه ی   Configمودم خود را با توجه به نکات گنته شمم ه ی زیر 

ADSL        تا مودم شمما با شمرایط سمروی  دهن ه سمازگار شمود رهمننی  به کارت شبکه ی خود )ip  مناسب

 ب هی  ر

 به کارت شبکه : ipدادن نحوه  

می باش   192.168.1.1مودم خود مطفع شوی  ) معموال  ipشمما بای  ابت ا از روی دفترچه ی مودم از  

تغییر دهی  و در   ) 356تا  3ی  ع د بی    X  (X.192.168.1 کارت شممبکه ی خود را به ip(ر سممپ  

نیز   Subnet Mask ,(  192.168.1.1مودم خود را وارد کنی  )  Default Gateway  , ip  قسمممت

 Showسمت شمود ر ) اگر تا کنو  ای  کار را انجام ن اده ای  به مسیر روبرو بروی  :    3555355535552بای  

all connections    Start / Connect to /    حاال روی          Local Area Connection   کفی

را   Internet Protocol ( tcp/ip )را انتخاب کنی  ر در پنجره ی باز ش ه   Propertiesراست کنی  و 

را انتخاب   use the following ip addressکفی  کنی  رحاال گزینه ی   Propertiesانتخاب و روی 

 ها را هما  گونه که گنته ش  ست کنی  ر ( ipکنی  و 
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 کردن مودم :  Configنحوه 

مودم  Address bar  , ipباز کنی  و در قسمممت  Explorerکرد  مودم ی  پنجره ی   Configبرای 

پرسی ه می شود که شما   passwordو   User name( را وارد کنی  حاال از شما ی   19351415151خود ) 

مناسممب پنجره ی   passwordو   User nameبای  آ  را از دفترچه ی مودم اسممتخراج کنی رپ  از داد  

Config   کرد  مودم نمایش داده می شود ر در ای  لنحه شما بای  برایConfig  کرد  مودمConnection 

type   را از نوعBridge   انتخاب کنی  و همننی  مقادیرVPI   وVCI  را به لورت لحیح وارد کنی  ) مقادیر

VPI  و VCI      را از مرکز ارائمه دهنم ه ی سمممرویADSL   می توانی  بپرسمممی  ( رحاال مقادیر مربوره را

Save   کرده وپنجره یConfig   راLog Out  کنی  ر 

مربوط   Passwordو   Usernameایجاد کنی  و   Broadbandاز نوع  Connectionحاال بای  ی   

 خود را وارد کنی  و متص  شوی  ر  Accountبه 

 به لورت زیر می باش  : Broadband  از نوع  Connectionایجاد   نحوه

 Show all connections / Create new connection     Start / Connect toدر مسمممیر 

 ایجاد کنی  :  به فرم زیر  Connection  ی    /

  

1-    Next  :  را بزنی 
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 

 2 ریتصو

 

 
 

3- Connect to the internet    را انتخاب کنی  و کفیNext    را بزنی: 
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 

 

 3 ریتصو

  

2-set up my connection manually  را انتخاب کنی  وNext  :  را بزنی 
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 

 

 2 ریتصو

  

6-Connection   از نوعBroadband   را انتخاب کنی  وNext  :  را بزنی 
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 

 

 6 ریتصو

  

 را بزنی  : Nextخود را انتخاب کنی  و   Connectionنام -5
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 

 

 5 ریتصو

  

4-User name   وPassword مربوط به Account   خود را وارد نمایی  وNext :  را بزنی 
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 

 

 4 ریتصو

خود بر  Connectionاز  Shortcutرا برای ایجاد  Add a shortcutدر لممورت تمای  تی  قسمممت -7

 را بزنی  : Finishرا بزنی  و سپ  کفی    Desktopروی 
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 

 

 7 ریتصو

 ایجاد ش ه به اینترنت متص  شوی  ر  Connectionحاال با -1

مواجه   Error با  و زد  کفی  اتصممال Password  و  User nameپ  از وارد کرد    در لممورتی که

مودم شما دچار میک  می باش ر در لورتی که هنگام اتصال به اینترنت خط تفن  شما   Configش ی  احتماال 

 دارای نویز می باش  شما می توانی  از ی  میکرو فیفتردر ابت ای خط استناده کنی  ر

  

 الناز سعيدی: ردآورنده گ
 

 


