
 تٌام خذا

 

 

 

 ASUS AM602نصة مودم  :تحقیقموضوع 

 نیکی استاد : مهنذس آب

www.abniki.com 

 گرد آورنذه :

 را مین تیک -1

 پژمان ثاتت -2

 شاپرک استادجو -3

 مرکس مخاترات انذرزگو الثرز ) کرج(

 

 

 

 

 



 

 

نصة مودم وشر  

ASUS AM602 

 :هطخصات فیضیکی هَدم

 تطشح ریل هی تاضذ: ASUS AM 602 چشاغ ّای هَدم

1- POWER  سٍضي تَدى آى ًطاًِ اتصال تِ تشق است : . 

2- STATUS  سٍضي ثاتت تَدى ایي چشاغ تیاًگش ایي است کِ هَدم تا خط :ADSL  تشلشاس است. 

3- ACT  . چطوک صدى ایي چشاغ ًطاى دٌّذُ اسسال ٍدسیافت دیتا است : 

4- LAN ّذ.: سٍضي تَدى آى اتصال سیستن تِ هَدم اص طشیك کاست ضثکِ سا ًطاى هی د 

5- USB  سٍضي تَدى آى اتصال سیستن تِ هَدم اص طشیك :USB  .سا ًطاى هی دّذ 

 

   

          
 

 



 

 ASUS AM 602مودم  اتصاالت

 

 

 : تطشح ریل هی تاضذ  ASUS AM 602لسوت پطت هَدم 

ON/OFF . دکوِ خاهص سٍضي کشدى هَدم : 

POWER .آداپتَس تشق هَدم تِ آى ٍصل هی ضَد : 

RESET  یي سٍصًِ هَدم سیست سخت افضاسی هی ضَد.: اص طشیك ا 

LAN  .هحل اتصال کاتل ضثکِ تِ هَدم : 

USB  : هحل اتصال کاتل USB تِ هَدم 

LINE سین تلفي خط ساًژُ تِ آى ٍصل هی ضَد: 

 

              

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ته سیستم ته صورت اتوماتیک  IPتخصیص 

 

 

 هَدم تِ صَست پیص فشض فعال است  ASUS AM 602 ،DHCPدس هَدم 

اختصاظ  هی دّذ.تشای  IPیعٌی هَدم تِ صَست اتَهاتیک تِ کاهپیَتشّا هَدم فعال است ،  DHCPٍلتی 

تشسٍی سیستن ضوا تِ صَست اتَهاتیک تٌظین ضذُ تاضذ، تِ صَست صیش عول   IPکسة اطویٌاى اص ایٌکِ

 ًوائیذ:

 

 

 

 seven تنظیمات کارت شثکه در وینذوس

 

 سا اًتخاب ًوائیذ. control panelٍیٌذٍص،  startاتتذا اص هٌَی 

 صفحِ ای تِ صَست صیش ًوایص دادُ هی ضَد:  control panelتا اًتخاب 

 



 
 3ضکل                                             

 

یش  ًوایص دادُ خَاّذ ضذ ًوایص دادُ ضًَذ صفحِ ای تِ هاًٌذ ضکل ص Large Iconeاگش آیتن ّا  دس حالت 

: 

 

 

 



 
                                                

 4ضکل                                  

        4ٍ یا دس پٌجشُ ضکل   View network status and tasksتا اتخاب گضیٌِ  3دس پٌجشُ ضکل 

 کل صیش ًوایص دادُ خَاّذ ضذ:پٌجشُ ض Network and Sharing Centerتا اًتخاب گضیٌِ 

          
 5ضکل                                       



سا اص هٌَی  Change adapter settingsگضیٌِ  Network Connectionتشای ٍسٍد تِ لسوت 

 سوت چپ اًتخاب کٌیذ:

 
                            

  6ضکل                                     

 

کلیک ساست ًوَدُ ٍ  Local Area Connectionتشسٍی  Network Connectionس پٌجشُ د

  سا اًتخاب ًوائیذ: Propertiesگضیٌِ 

  

         



 7ضکل                                          

 

 

 

 Local Area Connection Properties، پنجزه  Propertiesتا انتخاب گشینه 

 شذ.نمایش داده خواهذ 

 

 

 

                                     
                                  

  8شکل                                                               

ٍسپس تا اًتخاب گضیٌِ  Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)تا انتخاب گشینه 

Properties یش ًطاى دادُ هی ضَد .صفحِ ای تِ صَست ضکل ص 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سا تِ صَست صیش اًجام دّیذ: IPتٌظیوات  تِ صفحِ صیشتعذ اص ٍاسد ضذى 

 

                          
  9ضکل                                                

 7و  Vista تنظیمات در وینذوس 

 

 سا اًتخاب کٌیذ. Control Panelٍیٌذٍص،  Startاتتذا اص هٌَی 

 . سا اًتخاب کٌیذ  Network and Sharing Center، گضیٌِ   Control Panel دس

 

 

 

 

 



 
                                            

 11ضکل                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Manage Network Connectionsتشٍی گضیٌِ   Network and Sharing Centerدس صفحِ 

 کلیک کٌیذ .

 

 
                                             

 11ضکل                                                    

کلیک ساست ًوَدُ ٍ گضیٌِ   Local Area Connectionتشٍی  Network Connectionsدس صفحِ 

Properties کٌیذ. سا اًتخاب 

                    

 



                                      

 12ضکل                                                                

 تاص هی ضَد. Local Area Connection Properties، صفحِ  Propertiesتعذ اص اًتخاب 

 یک کٌیذ.کل Propertiesسا اًتخاب  کشدُ ٍسٍی  Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)گضیٌِ 

 

                                             

 13ضکل                                                                 

 

 



 

 

 سا تِ صَست صیش اًجام دّیذ : IPتعذ اص ٍاسد ضذى تِ صفحِ صیش تٌظیوات 

 

 14ضکل                                                             

 XPتنظیمات در وینذوس 

 سا اًتخاب کٌیذ. Control Panel، ٍیٌذٍص Startهٌَی اتتذا اص 

 سا اًتخاب کٌیذ . Network Connectionsسپس گضیٌِ 



          

 15ضکل                                                             

 کلیک ساست کٌیذ . Local Area Connectionیٌِ تشٍی گض

 کلیک کٌیذ. Propertiesسپس سٍی 

                                      

  16ضکل                                                           

 

 

 



 

 تاص هی ضَد . Local Area Connection Properties، صفحِ  Propertiesتعذ اص اًتخاب 

 کلیک کٌیذ. Propertiesسا اًتخاب کشدُ ٍ سٍی  Internet Protocol (TCP/IP)گضیٌِ 

                                     

 17ضکل                                                                   

 سا تِ صَست صیش اًجام دّیذ: IPتعذ اص ٍاسد ضذى تِ صفحِ صیش تٌظیوات 

                                 



 18ضکل                                                            

 7 و  Vistaتنظیمات دستی کارت شثکه در وینذوس 

 

تِ سٍی کاست ضثکِ سا تِ صَست دستی ًیض اعوال  IPکِ تشای اتصال تِ هَدم ٍ ایٌتشًت ، هی تَاى تٌظیوات  لاتل رکش است 

 ًوَد.

 هَدم استفادُ ضَد( DHCPتِ صَست اتَهاتیک تاضذ ٍ اص  IP) تَصیِ هی ضَد دس ایي هَدم تٌظیوات 

هی تَاًیذ هشاحل رکش ضذُ  دس تصاٍیش لثلی سا طی کشدُ ٍ  VISTA  ٍSevenدس ٍیٌذٍص  TCP/IPتشای اًجام تٌظیوات 

 سپس تِ صَست صیش عول کٌیذ.

                                                                          IP Address:192.168.1.254 الی   IP Address:192.168.1.2 

                                                                                      Subnet Mask: 255.255.255.0                                                                                             

                                                                                      Default Gateway:192.168.1.1 

                                                                                                                                Preferred DNS 

Server:85.15.1.10 

                                                                                                                                 Alternate DNS 

Server:85.15.1.12  

 



                                 

 19ضکل                                                       

 XPتنظیمات دستی کارت شثکه در وینذوس 

 

 تشٍی کاست ضثکِ سا تِ صَست دستیٌیض اعوال  IPاتصال تِ هَدم ٍ ایٌتشًت ، هی تَاى تٌظیوات  لاتل رکش است کِ تشای

 .ًوائیذ

 هَدم استفادُ ضَد( DHCPتِ صَست اتَهاتیک تاضذ ٍ اص  IP) تَصیِ هی ضَد دس ایي هَدم تٌظیوات 

هی تَاًیذ هشاحل رکش ضذُ دس تصاٍیش لیل سا طی کشدُ ٍ سپس تِ صَست صیش   XPدس ٍیٌذٍص  TCP/IPتشای اًجام تٌظیوات 

 .عول کٌیذ

                                                                          IP Address:192.168.1.254 الی   IP Address:192.168.1.2 

                                                                                      Subnet Mask: 255.255.255.0                                                                                             

                                                                                      Default Gateway:192.168.1.1 

                                                                                                                                Preferred DNS 

Server:85.15.1.10 

                                                                                                                                 Alternate DNS 

Server:85.15.1.12  



                               

 21ضکل                                                             

 XPدر  Device Manager تا استفاده USBنصة درایور 

 

 ًیض دسایَس هَدم سا ًصة ًوائیذ: Device Managerدس تواهی ٍیٌذٍص ّا  ضوا هی تَاًیذ تا استفادُ اص 

سا اًتخاب  Manageخَد ساست کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ  My Computerتشای اًجام ایي کاس ضوا هی تایست تشٍی 

 فشهائیذ.

 سا اًتخاب فشهائیذ. Device Managerگضیٌِ  Computer Managementا تاص ضذى پٌجشُ ت

کلیک کشدُ ٍ تا تاص ضذى هٌَی آى تا ساست   Other Devicesتا تاص ضذى هٌَی هَجَد تشٍی گضیٌِ  XPدس ٍیٌذٍص 

   یذسا اًتخاب ًوائ Update Driverساست کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ   USB Deviceکلیک  تشٍی گضیٌِ 



                                 

 

                                                    

  21ضکل                                                     

 

 تعذ اص اًجام ایي کاس صفحِ تِ صَست صیش تشای ضوا تاص هی ضَد.

 کلیک کٌیذ. Nextتشٍی سا اًتخاب کشدُ ٍ  Yes , this time onlyگضیٌِ 



                            

 22ضکل                                                             

 کلیک کٌیذ. Nextسا اًتخاب ٍتش سٍی  Install from a list or specific locationتا ًطاى دادى صفحِ گضیٌِ 

                            

 23ضکل                                                         

 

 

 کلیک کٌیذ . Nextخَد سا اًتخاب کشدُ  ٍ تش سٍی   CDهسیش  Browseدس صفحِ تعذ تا اًتخاب گضیٌِ 



                     

 24ضکل                                                                    

 فَلذس اًتخاب چیست ٍ جَ ٍ  فایل هَسد ًظش ًصة هی ضَد.  ،Nextتا اتخاب گضیٌِ 

 

                     

 25ضکل                                                                     



                         

 26ضکل                                                                     

 کلیک کٌیذ. Finishتعذ اص ًصة کاهل دسایَس پیغاهی هثتٌی تش ًصة کاهل آى ًطاى دادُ هی ضَد . تشٍی گضیٌِ 

 تا ایي کاس دسایَس هَدم ًصة خَاّذ ضذ .

                        

 27ضکل                                                                   



 

 Sevenدر  Device Managerستفاده استا ا USB نصة درایور

گضیٌِ                                Unknown Deviceتاضذ تا کلیک ساست تشٍی گضیٌِ  sevenدس صَستیکِ ٍیٌذٍص ضوا 

Update Driver Software سا اًتخاب تفشهائیذ.  

 

 

           

  28ضکل                                                           

 

 

 

 



 

 سا اًتخاب تفشهائیذ. Browse my computer for driver softwareدس صفحِ تعذ گضیٌِ 

                                                                                                                                                                                 

     

 29ضکل                                                     

 .خَد سا اًتخاب کٌیذ CDکلیک کشدُ ٍ هسیش   Browseتا تاص ضذى صفحِ تشٍی گضیٌِ 

 کلیک کٌیذ . Nextتشٍی 

 ًصة فایل تشٍی سیستن ضوا آغاص خَاّذ ضذ. Nextتا اًتخاب 

 استفادُ ًوائیذ. USBیذ اص اتصال هَدم اص طشیك ح دسایَس هی تَاًتا ًصة صحی



                             

 03ضکل                                                                                  

 رود ته کنسول مودمو

 

IP  است . 192.168.1.1ایي هَدم تِ صَست پیص فشض 

ٍ ....( تاص کشدُ  ٍ دس  Firefoxٍ یا   INTERNET EXOLORER )یک صفحِ  هشٍسگش تشای ٍاسد ضذى تِ کٌسَل هَدم

 سا ٍاسد کٌیذ. 192.168.1.1آى  Address Barلسوت  

سا ٍاسد  admin :Passwordٍ دس لسوت  User Name:adminدس ایي هشحلِ تشای ٍاسد ضذُ تِ کٌسَل ، دس لسوت 

 کٌیذ .

 

 



                                   

 31ضکل                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفحِ اٍلیِ هَدم تِ صَست صیش ظاّش هی ضَد.

سا هی تَاى هطاّذُ  Upstream/Downstreamدس ایي صفحِ ّواى طَس کِ دس ضکل صیش هطاّذُ هی کٌیذ ، سشعت 

 کٌیذ. 

            

 32ضکل                                                                     

 تنظیمات مودم تزای اتصال ته اینتزنت

 کلیک کٌیذ. Quick Setupتزای انجام تنظیمات مودم در منوی سمت چپ صفحه روی گشینه 

اّذُ هی کٌیذ صفحِ تِ صَست ضکل صیش ظاّش هی ضَد.ّواى طَس کِ دس ضکل صیش هط  Quick Setupتعذ اص کلیک سٍی 

 کلیک کٌیذ. Nextسا تشداسیذ ٍ سپس سٍی  DSL Auto-connect. تیک گضیٌِ 



                     

 33شکل                                                                

 صفحِ تِ صَست صیش ًطاى دادُ هی ضَد

 اعوال کٌیذ:تٌظیوات سا تِ صَستی کِ دس ضکل صیش ًطاى دادُ  ضذُ ، 

VPI=0 , VCI=35  

 . کلیک کٌیذ  Nextسپس سٍی 

                      

  33شکل                                                                   

 



 

 

 صفحِ تِ صَست ضکل صیش ظاّش هی ضَد.

 سا اًتخاب کٌیذ. PPP over Ethernet (PPPoE)گضیٌِ  Connection Typeدس لسوت 

 تاضذ. LLC/SNAP-BRIDGINGتشٍی  Encapsulation Modeگضیٌِ 

  .کلیک کٌیذ  Nextسپس سٍی 

                      

  35ضکل                                                               

 .صفحِ تِ صَست صیش ظاّش هی ضَد

سهض عثَس سا ٍاسد ًوائیذ لسوت  PPP Passwordضٌاسِ کاستشی ٍدس لسوت  PPP Usernameدس لسوت 

Authentication Method  سٍیAUTO .هی تاضذ 

 . کلیک کٌیذ Nextسا فعال کٌیذ ٍ سپس سٍی  Keep Aliveتیک گضیٌِ 



        

 36ضکل                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Enableسا فعال کٌیذ گضیٌِ     Enable NAT  ٍEnable WANصفحِ تِ صَست صیش ًطاى دادُ هی ضَد . گضیٌِ 

Firewall .تیک ًخَسیذ 

 سا فعال ًکٌیذ( NATداسیذ ٍاص آى استفادُ هی کٌیذ، گضیٌِ  Range IP Static) دس صَستیکِ  

         

  37ضکل                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .پیص فشض هَدم سا تغییش دّیذ IP Addressصیش هطاّذُ هی کٌیذ، دس ایي صفحِ هی تَاًیذ ّواًطَس کِ دس ضکل 

 هَدم سا هی تَاًیذ غیش فعال ًوائیذ. DHCPّوچٌیي 

 اختصاظ  هی دّذ. IPهَدم فعال است. یعٌی هَدم تِ صَست اتَهاتیک تِ کاهپیَتشّا  DHCPٍلتی 

 کلیک کٌیذ . Nextسپس سٍی 

                  

 38ضکل                                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 .کلیک کٌیذ Save/Rebootطَس کِ دس ضکل صیش هطاّذُ هی کٌیذ ، تشٍی گضیٌِ ّواً

                    

 39ضکل                                                         

 مودم   IPتغییز دادن 

 ضثکِ داخلی تاى  تغییش دّیذ. Rangeپیص فشض هَدم سا تِ  IPضثکِ داخلی تا  Range IP تَدىدس صَست هتفاٍت 

 هَدم تِ ضکل صیش عول کٌیذ: IPتشای تغییش دادى 

هَدم ٍ            P Address  ٍSubnet Mask  ،IPسا اًتخاب کشدُ ٍ دس لسوت   LANگضیٌِ  Advanced Setupاص هٌَی 

Subnet Mask ًیذ تغییش دّیذ.سا هی تَا 

 هَدم سا هی تَاًیذ غیش فعال ًوائیذ . DHCPّوچٌیي 

 اختصاظ دّذ.  IPهَدم فعال است ، یعٌی هَدم تِ صَست اتَهاتیک تِ کاهوپیَتشّا DHCPٍلتی 

 کلیک  کٌیذ. Saveسپس سٍی 



سا فعال کشدُ ٍ               DHCPجذیذ خَد استفادُ ًوائیذ  Rangeهَدم دس  DHCPدس صَستی کِ تعذ اص اًجام تٌظیوات تخَاّیذ  

Start IP Address  ٍEnd IP Address   سا هتٌاسة تا اتتذا ٍ اًتْاRange .جذیذ خَد دسج ًوائیذ 

        

  04شکل                                                       

 Range IPتنظیمات 

ساغیش فعال کٌیذ . تشای غیش فعال کشى  ایي گضیٌِ اص   NATتایذ گضیٌِ  داسیذ ٍ اص آى استفادُ هی کٌیذ . Range IPاگز 

 سا اًتخاب کٌیذ. WANگضیٌِ  Advanced Setupهٌَی 

 کلیک کٌیذ . Editّواًطَس کِ دس ضکل هطاّذُ هی کٌیذ ، تشای کاًکطي هَجَد سٍی 

 



 

 ذ.کٌیذ تا تِ لسوت هَد ًظش تشسی Nextصفحِ ّای هشتَط تِ تٌظیوات کاًکطي سا 

سا تشداسیذ ّوچٌیي دس لسوت  Enable NAT، تیک گضیٌِ  Network Address Translation Settingsدس لسوت 

لشاس دّیذ ٍ سپس  Disable DHCP Serverهَدم سا ًیض غیش فعال فشهَدُ ٍتیک آى سا دس حالت  IP  .DHCPتٌظیوات      

 کلیک کٌیذ. Finishکلیک کٌیذ . ٍدس اًتْا سٍی  Saveٍ تشٍی  Nextسٍی 

 خَد تغییش دّیذ. Rangeّای  IPهَدم سا تِ یکی اص  IPسپس ّواًطَس کِ دس لسوت ّای لثلی  تَضیح دادُ ضذ ، 

         

 04شکل                                                                

 



Port Forwarding 

 Virtual Serversسا اًتخاب کٌیذ. سٍی هٌَی  NATِ گضیٌ Advanced Setupاص هٌَی  Port Forwardingتزای 

 کلیک کٌیذ .

 تعشیف کٌیذ . Ruleکلیک کٌیذ تا تتَاًیذ یک   Add صفحِ تِ صَست ضکل صیش  ظاّش هی ضَد. ٍ تشٍی 

      

 04شکل                                                               

 

،  Custom Serverیکی اص گضیٌِ ّای هَجَد سا اًتخاب ٍ یا تا اًتخاب گضیٌِ   Select a Serviceاتتذا در قسمت 

 اسائِ ضَد ٍاسد کٌیذ . Serverیک ًام تش اساس سشٍیسی کِ لشاس است تَسط کاهپیَتش 



داخلی کِ لشاس است  سشٍیس سٍی آى اسائِ ضَد سا  Serverهشتَط تِ  Server IP Address  ،IP Addressدس لسوت  

هَدم ضوا تَدُ  ٍ تشٍی سیستن هَسد ًظش تِ  IPتا  Rangeهی تایست ّن  IP اسد کٌیذ. تِ ایي هَسد دلت کٌیذ کِ ایي ٍ

 صَست دستی ٍ ثاتت ست ضذُ تاضذ.

External Start Port   سلن اٍل تاصُ ای است، کِ لشاس است دسخَاست اص طشیك ایي پَست اص ایٌتشًت  تِ سوتDSL 

CPE  .دس صَستی کِ هی خَاّیذ ایي ها اسسال ضَدRule  سا تشای یک پَستAdd  کٌیذ هی تَاًیذExternal Start 

Port          ٍExternal End Port  سا یکساى اًتخاب ًوائیذ . دس صَستی کِ لصذAdd  کشدى یک تاصُ تشای ایي هَسد سا

 ست ًوائیذ. External End Portسا دس  ٍ اًتْای تاصُ  External start Portداسیذ دس ایي لسوت  اتتذای تاصُ سا

Internal Start Port   سلن اٍل تاصُ است  کِ لشاس است دسخَاست  اص طشیك ایي پَست اصDSL CPE  ِتِ سوت ضثک

 Internal Start کٌیذ هی تَاًیذ Addسا تشای ایي پَست  Ruleاسسال ضَد. دس صَستی کِ هی خَاّیذ ایي داخلی ضوا 

Port ٍ  Internal end  Port 

کشدى یک تاصُ سا تشای ایي هَسد سا داسیذ دس ایي لسوت اتتذای تاصُ سا  Addسا یکساى اًتخاب ًوائیذ دس صَستیکِ لصذ 

 سٍی تِ  سٍی آى ست ًوائیذ .  Internal End Portٍ اًتْای تاصُ سا دس  Internal Start Portدس

 اب کٌیذ.سا اًتخ TCP/UDPیا  TCP ،UDPگضیٌِ  Protocolدس لسوت 

 اضافِ هیطَد. Ruleکلیک کٌیذ.تِ ایي تشتشتیة کِ یک   Save/Applyتعذ اص ٍاسد کشدى اطالعات تاال  سٍی 
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 اعوال ضذُ است . Remote Desktopتشای   3389سٍی پَست  Port Forwarding تِ عٌَاى هثال دس ضکل صیش
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 ست کزدن مودم یر

 هَدم سا تِ دٍ صَست هی تَاى سیست کشد

 سیست سخت افضاسی -1

 سیست ًشم افضاسی -2

هَدم کِ دس پطت هَدم لشاس داسد ، تایذ استفادُ ًوَد )تشجیحا اص سیست سخت تشای سیست سخت افضاسی ، اص سٍصًِ 

 افضاسی استفادُ ًطَد (

دلت کٌیذ اگش هَدم سا سیست سخت افضاسی کٌیذ ، توام تٌظیوات اعوال ضذُ اص تیي هی سًٍذ ٍ تکشاس ایي اهش  تذکز:

 هوکي است تاعث آیة سسیي تِ هَدم ضَد.

 :سٍش صیش عول ًوائیذتشای سیست سخت افضاسی اص 

 کلیک کٌیذ . Restore Defaultسا اًتخاب کٌیذ .ٍ سپس سٍی گضیٌِ  Settingsگضیٌِ  Managementاص هٌَی 

 کلیک کٌیذ. Restore Default Settingsصفحِ تِ صَست صیش ظاّش هی ضَد. سٍی دکوِ 
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 مشاهذه مقادیز مودم در کنسول 

گضیٌِ  Device Infoّواى کِ دس ضکل هی تیٌیذ اص هٌَی  Upstream/ Downstream تشای هطاّذُ سشعت

Statistics 

 کلیک کٌیذ . ADSLسا اًتخاب ٍ تشٍی 

 سا ًطاى هی دّذ . Upstream  ٍDownstreamسشعت  Rate(Kbps)گضیٌِ 

 سا هطاّذُ هی کٌیذ .  SNR Margin(db)  ٍAttenuation(dbپاساهتشّای  Rate ّوچٌیي چٌذ خط تاالتش اص
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Upgrade  کزدنFirmware  مودم 

سا  Update Software، گضیٌِ   Managementهَدم ، اص سش تشگ  Firmwareکشدى  Upgradeتشای 

 اًتخاب کٌیذ .

 صفحِ تِ صَست ضکل صیش ظاّش هی ضَد. 

 Software Upgradeکٌیذ ٍ سٍی  Browseسا  Upgrade، فایل  Software File Nameدس لسوت  

 کلیک کٌیذ.

 . ٍ هجذدا کاًفیگ کٌیذ Reset، هَدم سا یکثاس  Firmwareضذى  Upgradeتعذ اص 
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 کنسول مودم Passwordتغییز 

دس صَستی کِ تخَاّیذ پسَسد ٍسٍد تِ کٌسَل هَدم سا تغییش دّیذ هی تَاًیذ اص هٌَی سوت چپ صفحِ گضیٌِ 

Management  ٌِسا اًتخاب کشدُ ٍ تعذ اص آى تا اًتخاب گضیSetting  ٍAccess control ضیٌِ گPassword 

 .سا اًتخاب کٌیذ

پسَسد پیطیي  ٍ  دس  Old Passwordاًتخاب کشدُ ٍ دس لسوت  adminسا دس حالت  Usernameدس ایي صفِ گضیٌِ 

کلیک  Save/Applyپسَسد جذیذ خَد سا ٍاسد کشدُ ٍ تشٍی  New Password  ٍConfirm Passwordلسوت 

 کٌیذ .

        

 48ضکل                                                                  



 اس تنظیمات مودم  Backupنحوه گزفته 

اص تٌظیوات هَدم ٍ اهکاى تشگشداًذى  تٌظیوات دس آیٌذُ ضوا  هی تَاًیذ تا اًتخاب  Backup تشای گشفتي

Management  ٌِدس هٌَی سوت چپ ، گضیSetting سا اًتخاب تفشهائیذ. 

 .یٌِ  آدسسی کِ هی خَاّیذ  ایي تٌظیوات سا دس آى جا رخیشُ ًوائیذ تشای ضوا تاص خَاّذ ضذ تا اًتخاب گض
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 کزدن تنظیمات مودم  Restoreنحوه 

سا اًتخاب  Settingٌِ دس هٌَی سوت چپ ، گضی Managementکشدى تٌظیوات تا اًتخاب گضیٌِ  Restoreتزای 

 ًوائیذ.



دس سیستن آدسس فایلی سا کِ دس گزضتِ  Browseضذُ ٍ تا اًتخاب  دکوِ  Restore User Settingدس ایي لسوت ٍاسد 

، تٌظیوات هَدم خَد سا تِ حالت  Update Settingخَد رخیشُ ًوَدُ ایذ اًتخاب کشدُ ٍ تعذ اص آى  تا اًتخاب گضیٌِ  

 تا صگشداًیذ.       رخیشُ ضذُ دس لثل  

           

            55ضکل                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 در مودم  Pingتاس کزدن امکان 

کلیک  Managementهَدم اص خاسج ضثکِ داخلی ضوا  هی تایست تشٍی  گضیٌِ  Valid IPکشدى  Pingتزای امکان 

 سا اًتخاب ًوائیذ . Access Controlی هَجَد گضیٌِ کشدُ ٍ تا تاص ضذى  هٌَ

کلیک   Applyلشاس دادُ ٍ تشٍی  Enableدس حالت  WANسا دس هٌَی  ICMPگضیٌِ  Servicesدس ایي لسوت تا گضیٌِ 

 کٌیذ.
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