
 .کنیم ها به روش زیر عمل می برای پیکره بندی این مودم

و با توجه به اینکه در حالت . کنیم متصل می 1شماره  LAN را به Ethernetبرای ارتباط با این مودم کابل 

کامپیوتر به  192.168.1.0/24از محدوده  IPمودم یک  ،باشد بر روی مودم فعال می DHCP، فرض پیش

  .دده اختصاص می

بر روی کامپیوتر را بصورت استاتیک  IPتوان  ، میدریافت نکرد IPکامپیوتر از مودم وجود این با اگر  :نکته

 .تنظیم کرد

و نام  192.168.1.1توان از طریق آدرس  و می بوده Web Baseبندی این مودم بصورت محیط پیکر

 .کاربری و شناسه زیر به آن متصل شد
User name: admin 

Password: admin 

 

 .شویم با صفحه زیر مواجه میبا ورود به محیط پیکربندی 

 

 
 

کلیک کرده و سپس          SHDSLبرای این منظور بر روی . پردازیم می SHDSLابتدا به پیکربندی 

Statusand  SHDSL Configuration کنیم را انتخاب می. 

 

http://192.168.1.1/configuration/NB_dsl.html


 .شویم سپس وارد صفحه زیر می

 
 

از این موارد . در این صفحه مواردی که در مستطیل قرمز قرار داده شده است نیاز به تغییر دارند

MinLineRate  وMaxLineRate توان  بصورت پیش فرض نیاز به تغییر ندارند ولی درصورت نیاز می

 .تغییر داد Help Table for DSL SPEEDمقادیر آنرا با توجه به جدول 

Unit ID  باید در حالتCPE باشد. 

کنیم و نیز  Bindخواهیم با یکدیگر  را میتعداد زوج سیم چه با توجه به اینکه  WireModeدر قسمت 

باشد یکی از مواردی که در شکل زیر مشخص شده را  می EFMو  ATMدن که شامل کر Bindنوع 

 .کنیم انتخاب می

 



 .کنیم را انتخاب می Annex_Bیا  Annex_Aیکی از دو ، Annexدر قسمت 

 .کنیم تنظیمات را تایید می Applyبا کلیک بر روی در پایان 

 

در این قسمت بسته به نوع پیکربندی مودم در دو حالت  .پردازیم می LANو  WANاکنون به پیکربندی 

Bridge  و یاRoute نوع پیکربندی متفاوت است. 

 

 .کنیم بصورت زیر عمل می Bridgeبرای پیکربندی بصورت 

  .شویم می  onnectionsCWANوارد  Configurationدر قسمت 

 

 
 

 (با توجه به شکل زیر) .کنیم می Deleteابتدا هر سرویسی که موجود است را در این پنجره 

 

 
 .کنیم سپس با توجه به شکل زیر یک سرویس جدید ایجاد می

 

 

http://192.168.1.1/NB_navigation.html
http://192.168.1.1/configuration/wan.html


کلیک  Configureرا انتخاب کرده و بر روی  RFC 1483 bridgedگزینه  شدهدر پنجره جدید باز 

 .کنیم می

 
 

 VPIو  گرفتهدر نظر  WANیک نام برای در پنجره جدید همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است، 

را  Applyو  دادهقرار  LLC/SNAPرا در حالت  Encapsulation methodرا وارد کرده و  VCIو 

 .کنیم انتتخاب می

 

 
 

 .بصورت شکل زیر ظاهر خواهد شد WAN connectionپس از تایید سرویس ایجاد شده در 

 
 

 Configurationبدین منظور در قسمت  .قرار دهیم Bridgeها را نیز در حالت LANدر بخش بعد باید 

 .شویم می LAN connectionsوارد 

http://192.168.1.1/NB_navigation.html
http://192.168.1.1/configuration/lan.html


 
 

 

در حالت هستند در شکل باال  eth2,3,4که معادل در پشت مودم  LAN2,3,4فرض سه  در حالت پیش

Bridge با کلیک بر روی یکی از  .باشند میethدر پنجره جدید اند،  ها که با مستطیل قرمز مشخص شده

 .را مشاهده کرد ethتوان نوع و مشخصات این  شود، می چنانچه در شکل زیر مشاهده می
 

 
 

کرد و دوباره  Deleteمورد نظر را  ethنباشند، باید آن  Bridge، در حالت ethدر صورتی که یک یا چند 

 .ایجاد کرد Bridgeبصورت 

 .باشد نمی Bridgeفرض در حالت  در حالت پیش eth1: تذکر

 Creat a new serviceابتدا آنرا حذف کرده سپس بر روی  Bridgeدر حالت  ethبرای قراردادن یک 

 Configureکرده و بر روی را انتخاب  Ethernet bridgedدر پنجره جدید گزینه . کنیم کلیک می

 .کنیم میک کلی

 



موجود انتخاب پورت 4کنیم و سپس پورت مورد نظر را از بین  انتخاب می ethیک نام برای در پنجره جدید 

 .کنیم می

 

 
 

 .کنیم بصورت زیر عمل می Routeدر حالت برای پیکربندی مودم 

در پنجره  .کنیم را انتخاب می routed RFC 1483 گزینه WANدر قسمت ایجاد سرویس در این حالت 

و همانند حالت کنیم  مربوطه را وارد می VCIو  VPIانتخاب کرده و مقادیر  WANجدید یک نام برای 

و حالت پورت را بر روی دهیم  قرار می LLC/SNAPرا در حالت  Encapsulation methodگذشته 

WAN IP address  داده ولی قرارIP دهیم به آن اختصاص نمی. 

 

 
 

 .شود ایجاد می بصورت شکل زیرWAN connection اکنون یک سرویس در 

 

 



 . شویم می Editدر این قسمت وارد گزینه 

 

 
 

  .کنیم را انتخاب می 'Edite 'RFC1483اکنون از قسمت باالیی گزینه 

 

 
 

 

 .اکنون دو حالت پیکربندی قابل انجام است

                    و سپس وارد قسمت .قرار داد VcMuxRoutedرا در حالت  Modeتوان  می (1

Edit 'IP Interface' شد. 



 
 

 .کنیم وارد می Maskو  Ipaddrقسمت را در  subnet Maskو  IP WANدر اینجا 

 .قرار گیرد Vmuxباید توجه داشت که در این حالت پیکربندی سمت مخابرات نیز در حالت : نکته

 

بر  Ipو دیگر نیازی به قراردادن  دهیم قرار می LlcBridgedرا در حالت  Modeدر این حالت  (2

     بازگشته و بر روی لینک WAN connectionسپس به پنجره  .باشد نمی WANروی 

Virtual I/F کنیم کلیک می. 

 

 

 

 

 

 .کنیم کلیک می Create a new virtual interfaceبر روی  Virtual interfaceدر پنجره 



 
 

کنیم و بر روی  وارد میرا  subnetmaskو  Create virtual interface ،IP WANدر پنجره 

Apply کنیم کلیک می. 

 

 

 

باشد و این شیوه  دی طرف مخابرات نمیدر این شیوه بر خالف حالت قبل نیازی به تغییر پیکربن: نکته

 .شود نسبت به حالت اول توصیه میپیکربندی 

 

 Creat a new serviceدر اینجا پس از ورود به  .باشد می LANسمت  IPاکنون نوبت به پیکربندی 

 .کنیم را انتخاب می Ethernet routedگزینه 

 

 
 

انتخاب کرده و پورت مورد  LANیک نام برای  LAN connection: Ethernet routedدر پنجره 

 .دهیم می  IPانتخاب کرده و به آننظر را 



 
 

 .زده شود default Routeنیاز است که یک  LANو  WANپس از پیکربندی 

              شویم و وارد می IP route Configurationو سپس  IP routeاکنون در قسمت 

Create new Ip V4Route کنیم را انتخاب می. 

 

 
 

و  Destinationهمانطور که در شکل باال مشخص شده است،  Create Ip V4Routeدر پنجره 

Netmask  دهیم و در قسمت  قرار می 0.0.0.0راGateway، IP شود سمت مخابرات وارد می. 

 

 



 .استفاده کرد Statusمنوی توان از  برای مشاهده تنظیمات انجام شده می

 .شود ها مشخص می دهد، وضعیت پورت چنانچه شکل زیر نشان می Physical Portدر قسمت 

 

 
 

قابل های آنها IPهای ایجاد شده و Interfaceهای استاتیک و Routing Table ،Routeدر قسمت 

 .باشد مشاهده می

 


