راﻫﻨﻤﺎی راهاﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ

از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮدم  3Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

اﯾﻦ ﻣﻮدم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺗﻮﺟﻪ:

اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻮدم و ﻣﺮاﺣﻞ راهاﻧﺪازی و اﺗﺼﺎل آن را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮدم E3533
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻮدم  E3533را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮدم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮدم واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:

درﭘﻮش ﻣﻮدم ﺟﺰو ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
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ﻣﺘﺼﻞﮐﻨﻨﺪه USB

ﻣﻮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺼﻞﮐﻨﻨﺪه USBﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.



ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

اﯾﻦ ﭼﺮاغ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮدم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.


ﭼﺮاغ ﻫﺮ  2ﺛﺎﻧﯿﻪ  2ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺳﺒﺰ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزﻧﺪ :ﻣﻮدم روﺷﻦ اﺳﺖ.



ﭼﺮاغ ﻫﺮ  2ﺛﺎﻧﯿﻪ  1ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﻮر ﺳﺒﺰ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزﻧﺪ :ﻣﻮدم در ﺣﺎل اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  2Gاﺳﺖ.



ﭼﺮاغ ﻫﺮ  2ﺛﺎﻧﯿﻪ  1ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﻮر آﺑﯽ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزﻧﺪ :ﻣﻮدم در ﺣﺎل اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  3Gﯾﺎ 3G+
اﺳﺖ.



ﺳﺒﺰ ﺛﺎﺑﺖ :ﻣﻮدم ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  2Gﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.



آﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ :ﻣﻮدم ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  3Gﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.



آﺑﯽ ﺗﯿﺮه ﺛﺎﺑﺖ :ﻣﻮدم ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  3G+ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.





ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮش :ﻣﻮدم از راﯾﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻢﮐﺎرت

در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺮاﺣﻞ راهاﻧﺪازی ﻣﻮدم
 .1در ﮐﺸﻮﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﻮدم را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﺳﯿﻢﮐﺎرت را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 .3در ﮐﺸﻮﯾﯽ را ﻣﺠﺪداً در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ:


ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار دادن ﺳﯿﻢﮐﺎرت ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ اُرﯾﺐ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ُا÷رﯾﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎﺷﺪ.



ﺳﯿﻢﮐﺎرت را ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت و ﻣﻮدم ﻫﺮدو

آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺳﯿﻢﮐﺎرت از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.


از ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت و ﻣﻮدم ﻫﺮدو آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺳﯿﻢﮐﺎرت از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮدم
روش ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮدم ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﻣﻮدم در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ.

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
 .1ﻣﻮدم را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از درﮔﺎهﻫﺎی USBراﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

راﯾﺎﻧﻪ ،ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻮدم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .2ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮدم ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه و ﻣﻮدم ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر اﺗﺼﺎل ﻣﻮدم ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮدم
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ:


در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻓﺎﯾﻞ  AutoRun.exeرا در
ﻣﺴﯿﺮ دراﯾﻮر ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و روی آن دو ﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮا ﮔﺮدد.



اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ آدرس http://192.168.8.1



ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰﻋﺒﻮر ﻫﺮ ،دو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  adminﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.



در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آدرس  http://192.168.8.1وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﯾﺎ  Wi-Fiرا ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮدم را از راﯾﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﺮده و دوﺑﺎره
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ راﯾﺎﻧﻪ را ﻣﺠﺪداً راهاﻧﺪازی ) (restartﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻮدم را از راﯾﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:


ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﺗﺮاﻓﯿﮏ داده ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ

ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﻮدم را از راﯾﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.


اﺗﺼﺎل  dial-upﻣﻮدم را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮدم،
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل  dial-upﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم ﺑﻪ آدرس  http://192.168.8.1ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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