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 USR-G781  ودمم ارتباط راهنمای تنظیمات و تست

 

 USR-G781  ودممعرفی م  – 1گام 

 (در صورت نیاز) IPتغییر   – 2گام 

 مودمتنظیمات   – 3گام 

 مودمتست ارتباط با   – 4گام 

 تجهیزتست ارتباط با   – 5گام 

 

 :ودممعرفی م  – 1گام 

 

 می سازد. فراهمرا از راه دور بر روی سیستم کامپیوتری یک تجهیز دسترسی به درگاه سریال  USR-G781 مودم

 مهیا ارتباط را امکان  کی از اپراتورهای تلفن همراه،متعلق به ی 4Gاز طریق یک سیم کارت دارای قابلیت  ودماین م

 می سازد.

 .گام های بعدی را طی نمایید قرار داده و ودمرا داخل م سیم کارت

 

 :(در صورت نیاز) IPتغییر   – 2گام 

 

سیم کارت امکان  IPو هم از طریق  ودمم LANانجام تنظیمات هم از طریق درگاه  پس از قرار دادن سیم کارت، – 1

دستگاه  LANاز طریق تمایل به انجام تنظیمات ، دیگر یلدالسیم کارت یا  IP پذیر است.  در صورت عدم دسترسی به

  بروید. 3نجام دهید و در غیر اینصورت به گام ، مراحل زیر را ادارید

سیستم خود را در محدوده مشابه  IPسیستم شما نباشد، ابتدا  IPدر محدوده  ودمم IPدر صورتی که : LAN IPتغییر 

 بروید.در غیر اینصورت به گام بعد و  قرار دهید ودمم

 *.192.168.1را در محدوده خود باشد سیستم  می 192.168.1.1 در حالت پیش فرض ودمم IP از آنجایی که

 قرار دهید.

 .نماییدمتصل  را مستقیم به سیستم ودمموقت مبصورت  یدها می توان IPجهت اجتناب از تداخل احتمالی  توجه:
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  2– IP  را در نوار آدرس مرورگر خود بطور مثال بصورت  ودممhttp://192.168.1.1 صفحه زیر  وارد نموده تا

 ظاهر گردد: ودمشامل اطالعات کلی م

 

 

 

 

 

عات را انتخاب نمایید. در این صفحه اطال ”Interface“و سپس  ”Network“از نوار سمت چپ گزینه   – 3 

 .کلی شبکه و سیم کارت نمایش داده می شود
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در این مثال (سیم کارت   4G ،IPهمان طور که در تصویر باال مشاهده می شود در قسمت   – 4

پذیر  از داخل مرورگر امکان IPاز طریق همین  ودممی باشد. تنظیمات مقابل مشاهده  188.208.149.239)

  است.

 

را  Gatewayو  IPرد را انتخاب و موا ”LAN Settings“باال گزینه  Tabاز  ،ودممIP  LANال برای تغییر ح - 5

( و کلید 192.168.1.21و  192.168.1.20با توجه به شبکه خود تنظیم نمایید )در این مثال 

“Save&Apply” را فشار دهید. 
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 IP غییر تنمایید تا  Restartرا خاموش و روشن نموده با بصورت نرم افزاری )به شرح زیر(   ودمسپس م – 5

 اعمال گردد. 

 ”Restart“و فشردن کلید  ”Basic Setting“و سپس  ”System“مطابق تصویر زیر با کلیک بر روی گزینه 

 تغییرات را اعمال نمایید. ”Restart System“در قسمت 

 “Restore”به اشتباه گزینه نرم افزاری، دفت نمایید به دلیل تشابه و نزدیکی کلیدها،  Restartبرای  توجه:

 کلیک نگردد!  ”Restore from factory”مربوط به
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الت قبل سیستم خود را به ح IPشبکه اصلی قرار گرفته، بنابر این  IPشما در محدوده  ودمم IPحال   - 6

  برگردانید.
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 :ودمتنظیمات م  – 3گام 

 

ر آدرس مرورگر را در نواسیم کارت  IPلذا انجام می پذیرد. سیم کارت  IPدر این راهنما تنظیمات از طریق  – 1 

 شوید. ودمو وارد صفحه وب موارد نموده  http://188.208.149.239)مثال بصورت  در این(خود 

 

سپس  ”Network“گزینه  وارد کردن نام آن،جهت در صورت داشتن قرارداد خصوصی با یکی از اپراتورها،  – 2

"APN Setting " نام را انتخاب وAPN  اختصاصی خود را در قسمت“APN Name”  .سایر  سپسوارد نمایید

 را فشار دهید. ”Save&Apply“و در انتها  ودهتنظیم نم را موارد
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سپس انتخاب و  از نوار سمت چپ را ”Transmission“گزینه ابتدا جهت تنظیمات درگاه سریال  – 3

“Parameters”  موده و اعمال نمطابق شکل سپس در کادر زیر تنظیمات را  ،کلیک نماییدرا مطابق شکل زیر

 .را فشار دهید ”Save&Apply“کلید 

 

 
 

اال گزینه ــب TABرا انتخاب و از  ”Sockets“گزینه  ”Transmission“ال در همان قسمت ـــح – 3

“SOCKET A” سپس در کادر زیر تنظیمات را مطابق شکل اعمال نموده و کلید  و را کلیک نمایید

“Save&Apply” .را فشار دهید 
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می بایست یا با خاموش و روشن  ”Sockets“و  ”APN Setting” ،  “Parameter Set" غییراتحال ت– 4

 .گردد( اعمال نمی)در غیر این صورت تغییرات فوق  اعمال گرددنرم افزاری  Restartبا و یا  ودمنمودن م

 ”Basic Setting“و سپس  ”System“مطابق تصویر زیر با کلیک بر روی گزینه نرم افزاری،  ”Restart“برای 

 تغییرات را اعمال نمایید. ”Restart System“قسمت در  ”Restart“و فشردن کلید 

مربوط  “toreRes”به اشتباه گزینه دفت نمایید به دلیل تشابه و نزدیکی کلیدها،  Restart Systemدر  توجه:

 !نگرددکلیک  ”Restore from factory ”به
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 :ودمتست ارتباط با م  – 4گام 

 

 پذیرد.  ورت میـبا انجام مراحل زیر ص Hyper Terminalط نرم افزار ـتوساط ــتست ارتب  –1

پی کدستگاه خود  Hardکه در اختیار شما قرار داده شده، بر روی  CDرا از روی  Hyper Terminal فولدر

 را طبق تصویر زیر اجرا نمایید. Hyper Terminalو برنامه  نمایید.

 



 وران اطالعات پرتو نگار دانشافن USR-G781 مودم  تنظیمات یراهنما

  

1.0نگارش     

 

 .را انتخاب نمایید ”Yes“در پنجره زیر، گزینه   – 2

 

 

 

 .را انتخاب نمایید ”OK“کلید و  واردبه دلخواه در پنجره زیر، یک نام   – 3 
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4 –  “Connect using” گزینه ، را باز نموده“TCP/IP (Winsock)”  سپس کلید  ورا انتخاب“OK” ار را فش

 دهید.

 

 

 

 

ایید و را وارد نم (188.208.149.239 این مثال در) خود را سیم کارت Host address” ،IP“ قسمتدر   – 4

 .بزنید را ”OK“قرار داده و کلید  7000مقدار  ،مانند باال ”Port number“گزینه در نیز شماره پورت را 
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ط شبکه ای با ارتبا ،و زمان برقراری ارتباط ظاهر شد ”Connected“در صورتی که در پایین پنجره، عبارت   – 4

 مجددا مرور نمایید. 3از گام برقرار است. در غیر اینصورت مراحل را  ودمم
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 :تجهیزتست ارتباط با   – 5گام 

را نیز تست  هیزتجمی توانید ارتباط با  ،متصل است ودمبه م( دیتاالگرمثال این تجهیز )در در صورتی که   – 1

 .نمایید

بودن  در صورت برقرار را فشار دهید. ”Enter“را تایپ نموده و  01V$عبارت  ”Hyper Terminal“در صفحه 

 ارتباط عبارت زیر ظاهر می گردد.

 

تایپ ه دقت بمی بایست حروف فوق  بنابر ایند نعبارات بر روی صفحه ظاهر نمی گرد ،در هنگام تایپ :توجه 

. در ردتست ارتباط عمل نخواهد کیا نظایر آن  ”Delete“یا  ”Arrow Keys“شوند و در صورت زدن کلیدهای 

نموده و  مجددا تایپرا  01V$عبارت سپس تنها را زده و  ”Enter“کلید یک بار  ،صورت تایپ کلیدهای اضافه

“Enter” را فشار دهید. 

 

 

 

 

  .یدنمای را مروربه بعد  3 مجددا گام های ظاهر نشد عبارتدر صورتی که با رعایت قواعد فوق   – 2
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 پـایـان


