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روش نصة مودم
ASUS AM602

:هطخصات فیضیکی هَدم
چشاغ ّای هَدم ASUS AM 602تطشح ریل هی تاضذ:
 : POWER -1سٍضي تَدى آى ًطاًِ اتصال تِ تشق است .
 : STATUS -2سٍضي ثاتت تَدى ایي چشاغ تیاًگش ایي است کِ هَدم تا خط  ADSLتشلشاس است.
 : ACT -3چطوک صدى ایي چشاغ ًطاى دٌّذُ اسسال ٍدسیافت دیتا است .
 : LAN -4سٍضي تَدى آى اتصال سیستن تِ هَدم اص طشیك کاست ضثکِ سا ًطاى هی دّذ.
 : USB -5سٍضي تَدى آى اتصال سیستن تِ هَدم اص طشیك  USBسا ًطاى هی دّذ.

اتصاالت مودم ASUS AM 602

لسوت پطت هَدم  ASUS AM 602تطشح ریل هی تاضذ :
 : ON/OFFدکوِ خاهص سٍضي کشدى هَدم .
 : POWERآداپتَس تشق هَدم تِ آى ٍصل هی ضَد.
 : RESETاص طشیك ایي سٍصًِ هَدم سیست سخت افضاسی هی ضَد.
 : LANهحل اتصال کاتل ضثکِ تِ هَدم.
: USBهحل اتصال کاتل  USBتِ هَدم
: LINEسین تلفي خط ساًژُ تِ آى ٍصل هی ضَد

تخصیص  IPته سیستم ته صورت اتوماتیک

دس هَدم  DHCP ، ASUS AM 602هَدم تِ صَست پیص فشض فعال است
ٍلتی  DHCPهَدم فعال است ،یعٌی هَدم تِ صَست اتَهاتیک تِ کاهپیَتشّا  IPاختصاظ هی دّذ.تشای
کسة اطویٌاى اص ایٌکِ  IPتشسٍی سیستن ضوا تِ صَست اتَهاتیک تٌظین ضذُ تاضذ ،تِ صَست صیش عول
ًوائیذ:

تنظیمات کارت شثکه در وینذوسseven
اتتذا اص هٌَی ٍ startیٌذٍص control panel ،سا اًتخاب ًوائیذ.
تا اًتخاب  control panelصفحِ ای تِ صَست صیش ًوایص دادُ هی ضَد:

ضکل 3
اگش آیتن ّا دس حالت ً Large Iconeوایص دادُ ضًَذ صفحِ ای تِ هاًٌذ ضکل صیش ًوایص دادُ خَاّذ ضذ
:

ضکل 4
دس پٌجشُ ضکل  3تا اتخاب گضیٌِ  ٍ View network status and tasksیا دس پٌجشُ ضکل 4
تا اًتخاب گضیٌِ  Network and Sharing Centerپٌجشُ ضکل صیش ًوایص دادُ خَاّذ ضذ:

ضکل 5

 سا اص هٌَیChange adapter settings ٌِ گضیNetwork Connection تشای ٍسٍد تِ لسوت
:سوت چپ اًتخاب کٌیذ

6 ضکل
ٍ ُ کلیک ساست ًوَدLocal Area Connection  تشسٍیNetwork Connection ُدس پٌجش
: سا اًتخاب ًوائیذProperties ٌِگضی

ضکل 7

تا انتخاب گشینه  ، Propertiesپنجزه Local Area Connection Properties
نمایش داده خواهذ شذ.

شکل 8
تا انتخاب گشینه )ٍ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4سپس تا اًتخاب گضیٌِ
 Propertiesصفحِ ای تِ صَست ضکل صیش ًطاى دادُ هی ضَد .

تعذ اص ٍاسد ضذى تِ صفحِ صیش تٌظیوات  IPسا تِ صَست صیش اًجام دّیذ:

ضکل 9
تنظیمات در وینذوس  Vistaو 7
اتتذا اص هٌَی ٍ Startیٌذٍص Control Panel ،سا اًتخاب کٌیذ.
دس  ، Control Panelگضیٌِ  Network and Sharing Centerسا اًتخاب کٌیذ .

ضکل 11

Manage Network Connections ٌِ تشٍی گضیNetwork and Sharing Center ِدس صفح
. کلیک کٌیذ

11 ضکل
ٌِ کلیک ساست ًوَدُ ٍ گضیLocal Area Connection  تشٍیNetwork Connections ِدس صفح
. سا اًتخاب کٌیذProperties

12 ضکل
. تاص هی ضَدLocal Area Connection Properties ِ صفح،Properties تعذ اص اًتخاب
. کلیک کٌیذProperties  سا اًتخاب کشدُ ٍسٍیInternet Protocol Version 4(TCP/IPv4) ٌِگضی

13 ضکل

تعذ اص ٍاسد ضذى تِ صفحِ صیش تٌظیوات  IPسا تِ صَست صیش اًجام دّیذ :

ضکل 14
تنظیمات در وینذوس XP
اتتذا اص هٌَی ٍ Startیٌذٍص Control Panel ،سا اًتخاب کٌیذ.
سپس گضیٌِ  Network Connectionsسا اًتخاب کٌیذ .

ضکل 15
تشٍی گضیٌِ  Local Area Connectionکلیک ساست کٌیذ .
سپس سٍی  Propertiesکلیک کٌیذ.

ضکل16

تعذ اص اًتخاب  ، Propertiesصفحِ  Local Area Connection Propertiesتاص هی ضَد .
گضیٌِ ) Internet Protocol (TCP/IPسا اًتخاب کشدُ ٍ سٍی  Propertiesکلیک کٌیذ.

ضکل 17
تعذ اص ٍاسد ضذى تِ صفحِ صیش تٌظیوات  IPسا تِ صَست صیش اًجام دّیذ:

ضکل 18
تنظیمات دستی کارت شثکه در وینذوس  Vistaو 7

لاتل رکش است کِ تشای اتصال تِ هَدم ٍ ایٌتشًت  ،هی تَاى تٌظیوات  IPتِ سٍی کاست ضثکِ سا تِ صَست دستی ًیض اعوال
ًوَد.
( تَصیِ هی ضَد دس ایي هَدم تٌظیوات  IPتِ صَست اتَهاتیک تاضذ ٍ اص  DHCPهَدم استفادُ ضَد)
تشای اًجام تٌظیوات  TCP/IPدس ٍیٌذٍص  Seven ٍ VISTAهی تَاًیذ هشاحل رکش ضذُ دس تصاٍیش لثلی سا طی کشدُ ٍ
سپس تِ صَست صیش عول کٌیذ.
 IP Address:192.168.1.254الی 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

ضکل 19
تنظیمات دستی کارت شثکه در وینذوس XP

لاتل رکش است کِ تشای اتصال تِ هَدم ٍ ایٌتشًت  ،هی تَاى تٌظیوات  IPتشٍی کاست ضثکِ سا تِ صَست دستیٌیض اعوال
ًوائیذ.
( تَصیِ هی ضَد دس ایي هَدم تٌظیوات  IPتِ صَست اتَهاتیک تاضذ ٍ اص  DHCPهَدم استفادُ ضَد)
تشای اًجام تٌظیوات  TCP/IPدس ٍیٌذٍص  XPهی تَاًیذ هشاحل رکش ضذُ دس تصاٍیش لیل سا طی کشدُ ٍ سپس تِ صَست صیش
عول کٌیذ.
 IP Address:192.168.1.254الی 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

ضکل 21
نصة درایور  USBتا استفاده  Device Managerدر XP

دس تواهی ٍیٌذٍص ّا ضوا هی تَاًیذ تا استفادُ اص ً Device Managerیض دسایَس هَدم سا ًصة ًوائیذ:
تشای اًجام ایي کاس ضوا هی تایست تشٍی  My Computerخَد ساست کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ  Manageسا اًتخاب
فشهائیذ.
تا تاص ضذى پٌجشُ  Computer Managementگضیٌِ  Device Managerسا اًتخاب فشهائیذ.
دس ٍیٌذٍص  XPتا تاص ضذى هٌَی هَجَد تشٍی گضیٌِ  Other Devicesکلیک کشدُ ٍ تا تاص ضذى هٌَی آى تا ساست
کلیک تشٍی گضیٌِ  USB Deviceساست کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ  Update Driverسا اًتخاب ًوائیذ

ضکل 21

تعذ اص اًجام ایي کاس صفحِ تِ صَست صیش تشای ضوا تاص هی ضَد.
گضیٌِ  Yes , this time onlyسا اًتخاب کشدُ ٍ تشٍی  Nextکلیک کٌیذ.

ضکل 22
تا ًطاى دادى صفحِ گضیٌِ  Install from a list or specific locationسا اًتخاب ٍتش سٍی  Nextکلیک کٌیذ.

ضکل 23

دس صفحِ تعذ تا اًتخاب گضیٌِ  Browseهسیش  CDخَد سا اًتخاب کشدُ ٍ تش سٍی  Nextکلیک کٌیذ .

ضکل 24
تا اتخاب گضیٌِ  ،Nextفَلذس اًتخاب چیست ٍ جَ ٍ فایل هَسد ًظش ًصة هی ضَد.

ضکل 25

ضکل 26
تعذ اص ًصة کاهل دسایَس پیغاهی هثتٌی تش ًصة کاهل آى ًطاى دادُ هی ضَد  .تشٍی گضیٌِ  Finishکلیک کٌیذ.
تا ایي کاس دسایَس هَدم ًصة خَاّذ ضذ .

ضکل 27

نصة درایور  USBتا استفاده اس Device Managerدر Seven
دس صَستیکِ ٍیٌذٍص ضوا  sevenتاضذ تا کلیک ساست تشٍی گضیٌِ  Unknown Deviceگضیٌِ
 Update Driver Softwareسا اًتخاب تفشهائیذ.

ضکل 28

دس صفحِ تعذ گضیٌِ  Browse my computer for driver softwareسا اًتخاب تفشهائیذ.

ضکل 29
تا تاص ضذى صفحِ تشٍی گضیٌِ  Browseکلیک کشدُ ٍ هسیش  CDخَد سا اًتخاب کٌیذ.
تشٍی  Nextکلیک کٌیذ .
تا اًتخاب ً Nextصة فایل تشٍی سیستن ضوا آغاص خَاّذ ضذ.
تا ًصة صحیح دسایَس هی تَاًیذ اص اتصال هَدم اص طشیك  USBاستفادُ ًوائیذ.

ضکل 03
ورود ته کنسول مودم

 IPایي هَدم تِ صَست پیص فشض  192.168.1.1است .
تشای ٍاسد ضذى تِ کٌسَل هَدم یک صفحِ هشٍسگش(  ٍ INTERNET EXOLORERیا  ).... ٍ Firefoxتاص کشدُ ٍ دس
لسوت  Address Barآى  192.168.1.1سا ٍاسد کٌیذ.
دس ایي هشحلِ تشای ٍاسد ضذُ تِ کٌسَل  ،دس لسوت  ٍ User Name:adminدس لسوت  Password :adminسا ٍاسد
کٌیذ .

ضکل 31

صفحِ اٍلیِ هَدم تِ صَست صیش ظاّش هی ضَد.
دس ایي صفحِ ّواى طَس کِ دس ضکل صیش هطاّذُ هی کٌیذ  ،سشعت  Upstream/Downstreamسا هی تَاى هطاّذُ
کٌیذ.

ضکل 32
تنظیمات مودم تزای اتصال ته اینتزنت
تزای انجام تنظیمات مودم در منوی سمت چپ صفحه روی گشینه  Quick Setupکلیک کٌیذ.
تعذ اص کلیک سٍی  Quick Setupصفحِ تِ صَست ضکل صیش ظاّش هی ضَدّ.واى طَس کِ دس ضکل صیش هطاّذُ هی کٌیذ
 .تیک گضیٌِ  DSL Auto-connectسا تشداسیذ ٍ سپس سٍی  Nextکلیک کٌیذ.

شکل 33
صفحِ تِ صَست صیش ًطاى دادُ هی ضَد
تٌظیوات سا تِ صَستی کِ دس ضکل صیش ًطاى دادُ ضذُ  ،اعوال کٌیذ:
VPI=0 , VCI=35
سپس سٍی  Nextکلیک کٌیذ .

شکل 33

صفحِ تِ صَست ضکل صیش ظاّش هی ضَد.
دس لسوت  Connection Typeگضیٌِ ) PPP over Ethernet (PPPoEسا اًتخاب کٌیذ.
گضیٌِ  Encapsulation Modeتشٍی  LLC/SNAP-BRIDGINGتاضذ.
سپس سٍی  Nextکلیک کٌیذ.

ضکل35
صفحِ تِ صَست صیش ظاّش هی ضَد.
دس لسوت  PPP Usernameضٌاسِ کاستشی ٍدس لسوت  PPP Passwordسهض عثَس سا ٍاسد ًوائیذ لسوت
 Authentication Methodسٍی  AUTOهی تاضذ.
تیک گضیٌِ  Keep Aliveسا فعال کٌیذ ٍ سپس سٍی  Nextکلیک کٌیذ .

ضکل 36

صفحِ تِ صَست صیش ًطاى دادُ هی ضَد  .گضیٌِ  Enable WAN ٍ Enable NATسا فعال کٌیذ گضیٌِ
 Firewallتیک ًخَسیذ.
( دس صَستیکِ  Range IP Staticداسیذ ٍاص آى استفادُ هی کٌیذ ،گضیٌِ  NATسا فعال ًکٌیذ)

ضکل 37

Enable

ّواًطَس کِ دس ضکل صیش هطاّذُ هی کٌیذ ،دس ایي صفحِ هی تَاًیذ  IP Addressپیص فشض هَدم سا تغییش دّیذ.
ّوچٌیي  DHCPهَدم سا هی تَاًیذ غیش فعال ًوائیذ.
ٍلتی  DHCPهَدم فعال است .یعٌی هَدم تِ صَست اتَهاتیک تِ کاهپیَتشّا  IPاختصاظ هی دّذ.
سپس سٍی  Nextکلیک کٌیذ .

ضکل 38

ّواًطَس کِ دس ضکل صیش هطاّذُ هی کٌیذ  ،تشٍی گضیٌِ  Save/Rebootکلیک کٌیذ.

ضکل 39
تغییز دادن  IPمودم
دس صَست هتفاٍت تَدى  Range IPضثکِ داخلی تا  IPپیص فشض هَدم سا تِ  Rangeضثکِ داخلی تاى تغییش دّیذ.
تشای تغییش دادى  IPهَدم تِ ضکل صیش عول کٌیذ:
اص هٌَی  Advanced Setupگضیٌِ  LANسا اًتخاب کشدُ ٍ دس لسوت  IP ، Subnet Mask ٍ P Addressهَدم ٍ
 Subnet Maskسا هی تَاًیذ تغییش دّیذ.
ّوچٌیي  DHCPهَدم سا هی تَاًیذ غیش فعال ًوائیذ .
ٍلتی  DHCPهَدم فعال است  ،یعٌی هَدم تِ صَست اتَهاتیک تِ کاهوپیَتشّا  IPاختصاظ دّذ.
سپس سٍی  Saveکلیک کٌیذ.

دس صَستی کِ تعذ اص اًجام تٌظیوات تخَاّیذ  DHCPهَدم دس  Rangeجذیذ خَد استفادُ ًوائیذ  DHCPسا فعال کشدُ ٍ
 End IP Address ٍ Start IP Addressسا هتٌاسة تا اتتذا ٍ اًتْا  Rangeجذیذ خَد دسج ًوائیذ.

شکل 04

تنظیمات Range IP

اگز  Range IPداسیذ ٍ اص آى استفادُ هی کٌیذ  .تایذ گضیٌِ  NATساغیش فعال کٌیذ  .تشای غیش فعال کشى ایي گضیٌِ اص
هٌَی  Advanced Setupگضیٌِ  WANسا اًتخاب کٌیذ.

ّواًطَس کِ دس ضکل هطاّذُ هی کٌیذ  ،تشای کاًکطي هَجَد سٍی  Editکلیک کٌیذ .

صفحِ ّای هشتَط تِ تٌظیوات کاًکطي سا  Nextکٌیذ تا تِ لسوت هَد ًظش تشسیذ.

دس لسوت  ، Network Address Translation Settingsتیک گضیٌِ  Enable NATسا تشداسیذ ّوچٌیي دس لسوت
تٌظیوات

 DHCP . IPهَدم سا ًیض غیش فعال فشهَدُ ٍتیک آى سا دس حالت  Disable DHCP Serverلشاس دّیذ ٍ سپس

سٍی  ٍ Nextتشٍی  Saveکلیک کٌیذ ٍ .دس اًتْا سٍی  Finishکلیک کٌیذ.

سپس ّواًطَس کِ دس لسوت ّای لثلی تَضیح دادُ ضذ  IP ،هَدم سا تِ یکی اص ّ IPای  Rangeخَد تغییش دّیذ.

شکل 04

Port Forwarding
تزای  Port Forwardingاص هٌَی  Advanced Setupگضیٌِ  NATسا اًتخاب کٌیذ .سٍی هٌَی Virtual Servers
کلیک کٌیذ .

صفحِ تِ صَست ضکل صیش ظاّش هی ضَد ٍ .تشٍی  Addکلیک کٌیذ تا تتَاًیذ یک  Ruleتعشیف کٌیذ .

شکل 04

اتتذا در قسمت  Select a Serviceیکی اص گضیٌِ ّای هَجَد سا اًتخاب ٍ یا تا اًتخاب گضیٌِ ، Custom Server
یک ًام تش اساس سشٍیسی کِ لشاس است تَسط کاهپیَتش  Serverاسائِ ضَد ٍاسد کٌیذ .

دس لسوت  IP Address ، Server IP Addressهشتَط تِ  Serverداخلی کِ لشاس است سشٍیس سٍی آى اسائِ ضَد سا
ٍاسد کٌیذ .تِ ایي هَسد دلت کٌیذ کِ ایي  IPهی تایست ّن  Rangeتا  IPهَدم ضوا تَدُ ٍ تشٍی سیستن هَسد ًظش تِ
صَست دستی ٍ ثاتت ست ضذُ تاضذ.
 External Start Portسلن اٍل تاصُ ای است ،کِ لشاس است دسخَاست اص طشیك ایي پَست اص ایٌتشًت تِ سوت DSL
 CPEها اسسال ضَد .دس صَستی کِ هی خَاّیذ ایي  Ruleسا تشای یک پَست  Addکٌیذ هی تَاًیذ External Start
ٍ Port

 External End Portسا یکساى اًتخاب ًوائیذ  .دس صَستی کِ لصذ  Addکشدى یک تاصُ تشای ایي هَسد سا

داسیذ دس ایي لسوت اتتذای تاصُ سا  ٍ External start Portاًتْای تاصُ سا دس  External End Portست ًوائیذ.
 Internal Start Portسلن اٍل تاصُ است کِ لشاس است دسخَاست اص طشیك ایي پَست اص  DSL CPEتِ سوت ضثکِ
داخلی ضوا اسسال ضَد .دس صَستی کِ هی خَاّیذ ایي  Ruleسا تشای ایي پَست  Addکٌیذ هی تَاًیذ Internal Start
Internal end Portٍ Port
سا یکساى اًتخاب ًوائیذ دس صَستیکِ لصذ  Addکشدى یک تاصُ سا تشای ایي هَسد سا داسیذ دس ایي لسوت اتتذای تاصُ سا
دس ٍ Internal Start Portاًتْای تاصُ سا دس  Internal End Portسٍی تِ سٍی آى ست ًوائیذ .
دس لسوت  Protocolگضیٌِ  UDP ،TCPیا  TCP/UDPسا اًتخاب کٌیذ.
تعذ اص ٍاسد کشدى اطالعات تاال سٍی  Save/Applyکلیک کٌیذ.تِ ایي تشتشتیة کِ یک  Ruleاضافِ هیطَد.

ضکل 43

تِ عٌَاى هثال دس ضکل صیش  Port Forwardingسٍی پَست  3389تشای  Remote Desktopاعوال ضذُ است .

ضکل 44

ریست کزدن مودم

هَدم سا تِ دٍ صَست هی تَاى سیست کشد
 -1سیست سخت افضاسی
 -2سیست ًشم افضاسی
تشای سیست سخت افضاسی  ،اص سٍصًِ هَدم کِ دس پطت هَدم لشاس داسد  ،تایذ استفادُ ًوَد (تشجیحا اص سیست سخت
افضاسی استفادُ ًطَد )
تذکز :دلت کٌیذ اگش هَدم سا سیست سخت افضاسی کٌیذ  ،توام تٌظیوات اعوال ضذُ اص تیي هی سًٍذ ٍ تکشاس ایي اهش
هوکي است تاعث آیة سسیي تِ هَدم ضَد.
تشای سیست سخت افضاسی اص سٍش صیش عول ًوائیذ:
اص هٌَی  Managementگضیٌِ  Settingsسا اًتخاب کٌیذ  ٍ.سپس سٍی گضیٌِ  Restore Defaultکلیک کٌیذ .
صفحِ تِ صَست صیش ظاّش هی ضَد .سٍی دکوِ  Restore Default Settingsکلیک کٌیذ.

ضکل 45

مشاهذه مقادیز مودم در کنسول
تشای هطاّذُ سشعت ّ Upstream/ Downstreamواى کِ دس ضکل هی تیٌیذ اص هٌَی  Device Infoگضیٌِ
Statistics
سا اًتخاب ٍ تشٍی  ADSLکلیک کٌیذ .
گضیٌِ ) Rate(Kbpsسشعت  Downstream ٍ Upstreamسا ًطاى هی دّذ .
ّوچٌیي چٌذ خط تاالتش اص  Rateپاساهتشّای ) Attenuation(db ٍ SNR Margin(dbسا هطاّذُ هی کٌیذ .

ضکل 46

 مودمFirmware  کزدنUpgrade

 ساUpdate Software ٌِ گضی، Management  اص سش تشگ،  هَدمFirmware  کشدىUpgrade تشای
. اًتخاب کٌیذ

.صفحِ تِ صَست ضکل صیش ظاّش هی ضَد

Upgrade Software  کٌیذ ٍ سٍیBrowse  ساUpgrade  فایل، Software File Name دس لسوت
.کلیک کٌیذ

. ٍ هجذدا کاًفیگ کٌیذReset  هَدم سا یکثاس، Firmware  ضذىUpgrade تعذ اص

47 ضکل

تغییز  Passwordکنسول مودم

دس صَستی کِ تخَاّیذ پسَسد ٍسٍد تِ کٌسَل هَدم سا تغییش دّیذ هی تَاًیذ اص هٌَی سوت چپ صفحِ گضیٌِ
 Managementسا اًتخاب کشدُ ٍ تعذ اص آى تا اًتخاب گضیٌِ  Access control ٍ Settingگضیٌِ Password
سا اًتخاب کٌیذ.

دس ایي صفِ گضیٌِ  Usernameسا دس حالت  adminاًتخاب کشدُ ٍ دس لسوت  Old Passwordپسَسد پیطیي ٍ دس
لسوت  Confirm Password ٍ New Passwordپسَسد جذیذ خَد سا ٍاسد کشدُ ٍ تشٍی  Save/Applyکلیک
کٌیذ .

ضکل 48

نحوه گزفته  Backupاس تنظیمات مودم

تشای گشفتي  Backupاص تٌظیوات هَدم ٍ اهکاى تشگشداًذى تٌظیوات دس آیٌذُ ضوا هی تَاًیذ تا اًتخاب
 Managementدس هٌَی سوت چپ  ،گضیٌِ  Settingسا اًتخاب تفشهائیذ.

تا اًتخاب گضیٌِ آدسسی کِ هی خَاّیذ ایي تٌظیوات سا دس آى جا رخیشُ ًوائیذ تشای ضوا تاص خَاّذ ضذ .

ضکل 49

نحوه  Restoreکزدن تنظیمات مودم

تزای  Restoreکشدى تٌظیوات تا اًتخاب گضیٌِ  Managementدس هٌَی سوت چپ  ،گضیٌِ  Settingسا اًتخاب
ًوائیذ.

دس ایي لسوت ٍاسد  Restore User Settingضذُ ٍ تا اًتخاب دکوِ  Browseآدسس فایلی سا کِ دس گزضتِ دس سیستن
خَد رخیشُ ًوَدُ ایذ اًتخاب کشدُ ٍ تعذ اص آى تا اًتخاب گضیٌِ  ، Update Settingتٌظیوات هَدم خَد سا تِ حالت
رخیشُ ضذُ دس لثل

تا صگشداًیذ.

ضکل 55

تاس کزدن امکان  Pingدر مودم

تزای امکان  Pingکشدى  Valid IPهَدم اص خاسج ضثکِ داخلی ضوا هی تایست تشٍی گضیٌِ  Managementکلیک
کشدُ ٍ تا تاص ضذى هٌَی هَجَد گضیٌِ  Access Controlسا اًتخاب ًوائیذ .

دس ایي لسوت تا گضیٌِ  Servicesگضیٌِ  ICMPسا دس هٌَی  WANدس حالت  Enableلشاس دادُ ٍ تشٍی  Applyکلیک
کٌیذ.

ضکل 51

