بسمه تعالی

سیستممدیریتکیفیت

آموزشنصبمودم ADSLبیسیمو راه
اندازیWIFI
سطحمحرمانگی :عمومی داخلی محرمانه

تهيه كننده:
كارشناس واحد دسترسی و
انتقال

تایيدكننده:
مدیر

تصویبكننده:
مدیرعامل

واحد دسترسی و
انتقال

تصویر مرتبط
كارشناس واحد سيستمها و

مدیر واحد طرح و برنامه

فرآیندها

کد سند:

تاریخ تهيه اوليه :
7931/40/52

شماره ویرایش :صفر

سيستم مدیریت كيفيت
راهنمای آشنایی با شبکههای وایرلس
جدول شرح تغییرات راهنما
ردیف

شماره اصالحيه
شماره ویرایش
فعلی

ویرایش :صفر

تاریخ
ویرایش

شرح تغيير

صفحه  7از 0

منشاء ویرایش

كدسند:

سيستم مدیریت كيفيت
راهنمای آشنایی با شبکههای وایرلس

آموزش نصب مودم  ADSLبی سيم و راه اندازی WiFi

خيلی از افرادی كه در خانه از اینترنت پر سرعت استفاده می كنند مایل هستند كه این اینترنت برای همه دستگاه های جانبی
قابل استفاده باشد .در این مطلب آموزشی قصد داریم تا نحوه تنظيم كردن مودم های  ADSLو همچنين نحوه تنظيم  wifرا
آموزش دهيم.
اگر هنوز مودم  ADSLتهيه نکردهاید بهتر است مودمی را انتخاب كنيد كه عالوه بر ارائه اینترنت از طریق  LANیا پورت
USBامکان ارائه اینترنت از طریق  wifiرا نيز داشته باشد .این روزها بيشتر مودمهای ارائه شده در بازار این قابليت را دارند.
اگر شما از مودمهای  ADSLقدیمیتر كه امکان استفاده  wifiاز آنها وجود ندارد استفاده میكنيد ،بهترین راه استفاده از یک
كارت وایرلس روی رایانهتان است.
یعنی اینكه از طریق كارت شبکه اینترنت  ADSLرا گرفته ،سپس از طریق كارت وایرلس آن را به موبایل یا لپتاپتان Share
كنيد .اگر هم به جای رایانه از لپتاپ استفاده میكنيد ،به نصب كارت وایرلس نياز ندارید ،زیرا لپتاپها هم كارت شبکه دارند و
هم وایرلس.
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برای ورود به صفحه تنظيمات مودم  ADSLابتدا در نوار نشانی مرورگرتان 192.168.1.1را وارد كنيد .بعد از اینكه به این
نشانی رفتيد كادری باز میشود كه از شما نام كاربری و رمز عبور میخواهد.
این نام كاربری و رمز عبور مربوط به صفحه تنظيمات مودم  ADSLشماست تا هر كسی به تنظيمات مودم شما دسترسی
نداشته باشد .نام كاربری و رمز عبور بسياری از مودمهای  ADSLهمان كلمه  adminاست .اگر نشانی مودم و رمز و شناسهاش
چنانچه گفته شد نبود ،به راهنمای داخل جعبه مودم مراجعه كنيد.

تنظیمات مودم  ADSLبا استفاده ازSetup Wizard
واژه  Wizardدر لغت به معنای جادوگر است ،اما در دنيای نرم افزار به برنامه های كمکی كوچکی گفته میشود كه برای
تنظيمات یک نرمافزار ،ابتدا یکسری اطالعات را از كاربر گرفته سپس تمام كارها را طبق سفارش كاربر انجام میدهد .در بخش
تنظيمات هریک از مودمهای  ADSLكه دقت كنيد میتوانيد یک گزینه با عنوان  Setup Wizardیا  Quick Setupرا پيدا
كنيد .روی این گزینه كليک كنيد.
در هر مرحله یک فرم كوچک وجود دارد كه در اینجا به آنها خواهيم پرداخت:
مرحله  1ـ تنظیمات مربوط به  VPIوVCI
VPIهمراه  VCIبرای شناسایی مقصد بعدی یک سلول در زمان عبور بهوسيله یکسری سوئيچهای  ATMبه كار می رود و
مسيرش را به سمت مقصد طی میكند . VPIنيز برای كاهش جدول سوئيچينگ برای بعضی حلقههای مجازی كه مسير مشترک
دارند ،مفيد است .به بيان سادهتر این دو عدد به سادگی به تجهيزات  DSLدر دو طرف ارتباط میگوید ،ارتباط برقرار میشود.
برای این كه موقع واردكردن VPIو  VCIاشتباه نکنيد ،توجه داشته باشيد عدد مربوط به  VPIكوچک تر از VCIاست .توجه
داشته باشيد اگر  VPIیا  VCIرا اشتباه وارد كنيد به هيچ وجه نمیتوانيد اینترنت داشته باشيد .در شركت داده پردازی فن آوا
مقادیر  VPIو  VCIبه ترتيب  8و 35است .عدد مربوط را نيز میتوانيد از پشتيبان  ADSLسوال فرمایيد.
مرحله  2ـ تنظیمات مودم –  ADSLپروتکل ارتباطی
در این مرحله از شما پرسيده میشود پروتکل ارتباطیتان چيست .در این بخش گزینه  PPPOEرا انتخاب كنيد.
مرحله  3ـ نام کاربری و رمز عبورPassword ، Username
این قسمت مربوط به شناسه و پسوردی است كه از شركت ارائهكننده  ADSLگرفتهاید كه باید در این قسمت وارد كنيد.
مرحله 4ـ تنظیمات مربوط به شبکه  wifiیا شبکه بیسیم
این مرحله مختص مودمهای وایرلس است و مودمهای سيمی این تنظيمات را ندارند .حاال نوبت آن رسيده است كه برای شبکه
وایرلسی كه مودم ADSLتان ارائه میكند اسمی تعریف كرده و برای اینكه هر كس نتواند به آن وصل شود ،پسوردی نيز برای
آن برگزینيد.
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در این مرحله شما باید یک  SSIDبرای مودمتان تنظيم كنيد  SSIDیا  Service Set Identifierدر واقع یک شناسه برای
شبکه بیسيم شماست .به طور خالصه SSIDهمان نام شبکه بیسيم است كه هنگام جستجوی شبکههای وای فای با موبایل،
تبلت یا لپتاپ در دسترس قرار میگيرد .این اسم را هر چيزی كه دوست دارید میتوانيد انتخاب كنيد ،فقط دقت داشته باشيد
اسمی انتخاب كنيد كه خيلی راحت برای شما قابل شناسایی باشد.

تنظیمات امنیتی شبکه وای فای را هم به ترتیب زیر وارد کنید:
 Network Authenticationsیا روش اعتبار سنجی شبکه :برای این قسمت گزینه  WPA-PSKرا انتخاب كنيد.
 Encryption key PSKیا همان رمز وای فای  :در این قسمت رمز دلخواهتان را وارد كنيد .این رمز در واقع رمز شبکه wifi
شماست .این رمز باید حداقل هشت كاراكتر داشته و بهتر است تركيبی از اعداد و حروف باشد .توجه داشته باشيد اگر كسی این
رمز را داشته باشد میتواند به صورت بيسيم اینترنت شما استفاده كند( .تا شعاع حدود  24متری)
 WPA Encryptionیا روش كدكردن دیتا :این گزینه را هم روی  AESتنظيم كنيد.

تقریبا تنظيمات اوليه تمام شد ،باز هم توجه داشته باشيد در صورت بروز هر مشکلی پشتيبانی شركت ارائهكننده  ADSLملزم
به رفع آن است .كافی است با یک تماس تلفنی مشکل خود را مطرح كنيد.
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