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 :کنيد عمل زيرترتيب به  ها، کابل اتصال برای

 ،کنيد وصلنويزگير  روی Line دیورو به تلفن سيم توسط را ديوار روی تلفن پريز   - 1مرحله 

 .کنيد وصلنويزگير  روی Phone ورودی به تلفن سيم توسط را تلفنسپس 
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 وصل نويزگير روی  Modemورودی به تلفن سيم توسط را مودم روی ADSL ورودی   - 2مرحله 
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 روی)  شبکهکارت( Ethernet ورودی به شبکه کابل توسط را مودم روی LAN ورودی   - 3مرحله 
 .کنيد وصل کامپيوتر
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 .کنيد وصل برقپريز  به برق آداپتور توسط را مودم روی Power ورودی   - 4مرحله 
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  مودمکار به شروع 2
 . را فشار دهيدمودم، دکمه روشن و خاموش روی مودمای روشن کردن بر
 مودم نشانگر اين است که چشمک می زند و) سه دقيقهحداکثر تا  (ADSL، نشانگر مودم از روشن کردن پس

 متوقف شد، نشانگرهای ADSLس از اينکه چشمک زدن نشانگر پ.  استبرقراری ارتباط با مرکزدر حال 
Power و ADSL  با مرکز برقرار گرديده  مودمارتباط   می دهدکه نشانباقی می مانند روشن به طور ثابت

 .است

 
 به طور ثابت روشن باقی نماند، ADSLتوجه به اين نکته ضروری است که اگر نشانگر 

بايست  بلکه در اين هنگام می. باشد اين مسئله صرفًا به معنای معيوب بودن دستگاه مودم نمی
با واحد پشتيبانی شرکت ارائه دهنده خدمات خود تماس گرفته و نسبت به رفع اشکال ارتباطی 

 .خود اقدام نماييد
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 HG521 مودم) تنظيمات( پيکربندی 3
 

کنيد،  موجود در مودم استفاده می PPP صورتی که برای استفاده از شبکه از ارتباط در
 اين غير در. کنيد خاموش را خود مودم ،الزم است در مواقع عدم استفاده از شبکه

به دليل تبادل  اپراتور است ممکن ،کرده باشيد خاموش را خودکامپيوتر  اگر حتی صورت،
 .منظور کند شمابه حساب  شبکه به دسترسیبابت  ای را هزينه اطالعات توسط مودم شما

  : به ترتيب زير عمل کنيدHG521برای تنظيم 

 . وارد شويدWebتحت ) تنظيمات( صفحه پيکربندی به   :1مرحله 

در نوار آدرس، آدرس . را اجرا  کنيد Internet Explorer در کامپيوتر، .1
http://192.168.1.1  را وارد کرده و آليد  Enter را بزنيد. 

در کادر گفتگوی نمايش داده شده، نام کاربری  و کلمه عبور را وارد کرده و سپس  .2
 . کليک کنيد Login روی

پس از اينکه کلمه عبور تأييد شد، . می باشد admin به صورت پيش فرض، هم نام کاربری و هم کلمه عبور
 . دسترسی پيدا کنيدWebپيکربندی تحت می توانيد به صفحه 

 :HG521تعبيه شده در نحوه فعال نمودن قابليت شماره گيری    :2مرحله 
 . برويدBasic > WANدر درخت سمت چپ صفحه تنظيمات اينترنتی به آدرس  .1
 . کليک کنيدNewبر روی  .2
 . را انتخاب کنيدEnable گزينهWAN Connectionاز نوار کشويی  .3
 را که اپراتور شبکه در اختيارتان قرار داده VCI و VPI مقادير VPI/VCIهای  در بخش .4

 .است وارد کنيد
 . را انتخاب کنيدInternet گزينهService Listاز نوار کشويی  .5
 . را انتخاب کنيدRoute گزينهConnection Modeاز نوار کشويی  .6
 . را انتخاب کنيدPPPoE گزينهConnection Typeبرای  .7
 . را انتخاب کنيدEnable گزينهNATاز نوار کشويی  .8
و رمز عبوری ) Username(، نام کاربری Password و Usernameهای  در بخش .9

)Password ( را که اپراتور شبکه در اختيارتان قرار داده است وارد کنيد، و تنظيمات پيش
 .فرض ساير پارامترها را تغيير ندهيد

 . کليک کنيدSubmitبرای ذخيره تنظيمات بر روی  .10

کنيد، با فرض   برای اتصال به شبکه استفاده میPPP، در صورتی که از ارتباط فوق تنظيمات انجام از پس
  .توانيد به شبکه متصل گرديد صحيح بودن شناسۀ کاربری و کلمه عبور می

مودم يا انواع ديگر پيکربندی بستگی به شرکت ارائه دهنده ) نظيماتت(الزم به ذکر است اين نوع پيکربندی 
 .باشد خدمات انتخابی توسط شما دارد، اما نوع عمومی آن نمونه ذکر شده در باال می
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 Wireless تنظيمات اتصال به شبکه4
 

  اتصالتوانيد با استفاده از يک می، باشد Wireless در صورتی که کامپيوتر شما مجهز به گيرنده
Wireless   کامپيوتر خود را به مودم HG521جهت تنظيم اتصال به شبکه.  وصل کنيد Wireless به 

 :ترتيب زير عمل کنيد
  . را تعيين کنيدHG521 و رمز دسترسی مودم Wireless نام شبکه: 1مرحله 

 کنترل دسترسی( و رمز دسترسی به ترتيب زير عمل کنيد Wireless جهت تعيين نام شبکه
)Authentication ( نوعWPA-PSKگيريم  را به عنوان مثال در نظر می:(  

  .برويد Basic > WLAN > WLAN در درخت سمت چپ صفحه پيکربندی، به آدرس .1
 . را انتخاب کنيدEnable WLAN کادر کشويی .2
 . را انتخاب کنيدSSID1 گزينه SSID indexاز کادر ليست کشويی  .3
 . تايپ کنيدWireless  شبکه يک نام برایSSIDدر کادر متنی  .4
 . را انتخاب کنيدSSIDکادر در  Enable گزينه .5
 .را انتخاب کنيد WPA-PSK  گزينهSecurityاز کادر ليست کشويی  .6
 . يک رمز دسترسی وارد کنيدWPA pre-shared keyدر کادر متنی  .7
 . را انتخاب کنيدAES  گزينهWPA encryptionاز کادر ليست کشويی  .8
 . کليک کنيدSubmitظيمات روی برای ذخيره تن .9

 . را بر روی کامپيوتر خود تنظيم کنيدWireless اتصال شبکه :2مرحله 
را به عنوان  Windows XPسيستم عامل ( به ترتيب زير عمل کنيد Wireless جهت تنظيم اتصال شبکه

  ):گيريم مثال در نظر می
 < Start > All Programs > Accessories: به اين آدرس برويد .1

Communications >Network Connections.  
 Wireless Network بر روی Network Connections در پنجره .2

Connection کليک راست کنيد تا منوی ميانبر نمايش داده شود، و سپس از منوی ميانبر 
 .را انتخاب کنيد View Available Wireless Networksگزينه

 تنظيم کرديد انتخاب کنيد، و 1ی را که در مرحله ا  شبکهWirelessهای  از ليست شبکه .3
 . را انتخاب کنيدConnectسپس در قسمت پايين سمت راست پنجره مورد نظر گزينه 

 را وارد کرده، 1شود رمز دسترسی تعيين شده در مرحله  در کادر گفتگويی که نمايش داده می .4
 . کليک کنيدConnectسپس بر روی 

 عبارت Wirelessهای   در ليست شبکهWireless ر روی آيکون شبکهپس از تأييد رمز دسترسی، ب
Connectedدهد کامپيوتر شما از طريق اتصال  شود، که نشان می  نمايش داده میWireless به مودم 

HG521وصل شده است . 
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 .کليه حقوق محفوظ است. 2010). با مسؤوليت محدود(حق نسخه برداری شرکت فناوری های هوواوی 
به هيچ نحو ، )با مسؤوليت محدود(ک از قسمت های اين سند بدون رضايت شرکت فناوری های هوواوی هيچ ي

 .قابل تکثير و يا انتقال نمی باشدو صورتی 

 عالئم تجاری و مجوزها

می ) با مسؤوليت محدود(و ساير عالئم تجاری هوواوی متعلق به شرکت فناوری های هوواوی  
.نام های تجاری ديگر ذکر شده در اين سند متعلق به صاحبان مربوطه آنها می باشدکليه عالئم تجاری و . باشد

 اطالعيه
برای اطمينان از صحت محتوای اين سند، . اطالعات موجود در اين سند ممکن است بدون اطالع قبلی تغيير کند

ای موجود در اين سند هيچ همه تالش خود را به کار بسته ايم اما برای هيچ يک از عبارات، اطالعات و توصيه ه
 . وجود ندارد، اعم از ضمنی يا تلويحی،گونه ضمانتی از هيچ نوع
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