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ساختن           .        به شروع مودم نصب از بعد کنید نصب رو خودتون مودم باید ابتدا کانکشن یک ساختن  برای
کنیم    . می کانکشن یک

آدرس       به ابتدا کار این ی   .    System > Administration >Networkبرای دکمه روی روی می  Newمی  کلیک
شود          باز پنجره یک کانکشن ساختن برای تا کنیم

با              .    اگر کنید تعیین رو خواهید می که کاری خواهد می شما از پنجره این شوید   ADSLدر می  کانکت
با       اگر یا و آخری ی       Wirelessگزینه گزینه روید می اینترنت یک     Wireless connectionبه شما اتصال اگر  و

ی     Dial-upاتصال  گزینه باشد یا    .       Modem connectionمی تلفنی اتصال یک ما مثال برای کنید انتخاب  را
Dial-up    .  دکمه روی سپس کنید  Forwardداریم کلیک

کند          . می بررسی رو شما مودم بعدی ی مرحله در

به                    اتصال امکان و نکرده پیدا رو شما مودم که دهد می اطلع شما به نباشد نصب شما مودم  اگر
ندارد   . وجود اینترنت

شماست                  مودم بندی تنظیم به مربوط که داشت خواهید رو زیر تصویر شناخت رو شما مودم اگر ولی



های             مودم در باشه یادتون ولی نزنید دست بندی تنظیم به ی    Dial-upبهتره گزینه  Baud rateهمیشه

ی  .     115200روی  دکمه روی سپس کنید  Forwardباشد کلیک



اطلعات     قسمت این های      .   ISPدر قسمت کنید می وارد رو خالی  Prefix , Area codeکارتتون  رو
کنید        . وارد رو شبکه به اتصال شماره بگذارید

قسمت   شرکت            Provider nameدر یا خودتون اسم مثل کنید وارد دلبخواه به نام رو   .ISPیک تون

ی                    دکمه روی کردید وارد رو خریدید که اینترنتی کارت در موجود عبور رمز و کاربری نام اینکه از  بعد
Forward.   کنید کلیک



بندی       تنظیم به مربوط قسمت گزینه   .        .   IPاین روی اگر نزنید دست قسمت این به بهتره که باشد  می
Automatically obtain IP Address settings      یک اتصال هر در گزینه       IPباشد روی اگر ولی میدهد شما  به

Statically set IP addresses       یک دستی طور به باید کنید   .IPباشد وارد



دکمه           .        روی کار اتمام صورت در میدهد گزارش شما عملکرد از خلصه یک آخر ی مرحله  Applyدر

کنید  . کلیک

ی    پنجره آدرس        .    Networkسپس به سپس کنید ذخیره رو تغییرات و ببندید  System > Administrationرو

> Network Device Control             روی کافیست بشوید کانکت اینترنت به توانید می دفعه هر اینجا از  رفته
اینترنت         Activateدکمه  به ارتباط قطع برای و کنید کنید   . Deactivateکلیک کلیک

های     کانکشن ساختن بسازید           ADSLبرای رو خودتون کانکشن تفاوت کمی با روش این از هم


