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محمدسعيد نمازي
ــماره گذشته درباره تكنولوژى هاى متداولى كه  در ش
ــتفاده كرد،  ــوان از آنها براى اتصال به اينترنت اس مى ت
صحبت شد. با توجه به سرعت اينترنت مورد نياز، مقدار 
ــد تجهيزات و نيز  ــده براى خري هزينه در نظر گرفته ش
ــورت دوره اى پرداخت  ــال كه معموال به ص هزينه اتص
ــترس  ــل دس ــرويس هاى قاب ــن س ــود و همچني مى ش
ــان، مى توانيد يكى  ــل كارت ــا مح ــكونت ي در منطقه  س
 ،Dial-Up ، ISDN ، DSL ــرويس هاى  س  از 
 Wireless ــا Cable Modem ، Satellite  ي
ــرويس هاى ارزان قيمت  ــد. اگرچه امروزه س را برگزيني
ــر DSL (ADSL) در اغلب نقاط  ــى نظي ــا كيفيت و ب
ــترس قرار دارد ، اما هنوز هم استفاده از  ــور در دس كش
ــه دليل ارزان بودن تجهيزات  مودم هاى Dial-UP ب
ــيارى از  ــب و راه اندازى، انتخاب اول بس ــادگى نص و س

كاربران است.
ــرويس ــق س ــت از طري ــه اينترن ــال ب ــراى اتص  ب

ــترنال  ــه يك مودم اينترنال يا اكس ــاز ب Dial-Up ني
ــى را انتخاب كنيد  ــد. قبل از خريد مودم، حتما مدل داري
ــدوز 7 اغلب  ــد. اگرچه وين ــازگار باش كه با ويندوز 7 س
ــت  ــد اما ممكن اس مودم هاى Dial-Up را مى شناس
ــدوز قادر به  ــد كه اين وين ــما آنقدر قديمى باش مودم ش
ــايى آن به صورت خودكار نباشد  يا اين كه اصال  شناس
ــركت سازنده ارائه  ــط ش درايور آن براى ويندوز 7 توس

نشده باشد. 
 Dial-up ، DSL) ــت قبل از تهيه مودم بهتر اس
و ... ) با توجه به مباحث گذشته، از سازگارى مدل مودم 
موردنظرتان با ويندوز 7 اطمينان حاصل كنيد. اگر مودم 
ــما به اصطالح Plug and Play باشد، ويندوز 7  ش
به صورت خودكار آن را خواهد شناخت ؛ اما در بسيارى 
 Manual ــت مجبور شويد به صورت موارد ممكن اس
اقدام به نصب آن كنيد؛ براى اين كار به درايور محصول 
ــى) نياز داريد كه  ــراى ورژن ويندوزتان (32 يا 64 بيت ب
ــود.  معموال در يك CD به همراه محصول ارائه مى ش
ــايت توليدكننده،  همچنين مى توانيد با مراجعه به وب س

درايور مناسب را دانلود كنيد.
ــودم به صورت Manual ، از منوى  براى نصب م
ــتارت، كنترل پنل را انتخاب كرده و در حالت نمايش  اس
Small icons روى گزينهand Modem كليك 
ــره و در تب Modems، مودم هاى  كنيد. در اين پنج
ــده فهرست شده اند كه مى توانيد از طريق دكمه  نصب ش
به برگه مشخصات آنها دسترسى پيدا كنيد، درايور آنها را 
به روزرسانى كنيد و...  يا با استفاده از دكمه آنها را حذف 
كنيد. اما براى نصب يك مودم جديد، دكمه را بفشاريد؛ 
ــودن آن (براى  ــن ب ــتم و روش از اتصال مودم به سيس
 xtمودم هاى اكسترنال) مطمئن شده و با انتخاب گزينه
اجازه دهيد ويندوز براى شناختن آن تالش كند. اگر اين 
مرحله موفقيت آميز نبود مى توانيد در پنجره بعد، با كليك 
ــب را مشخص  ــير درايور مناس روى دكمهDisk ، مس

كرده و اقدام به نصب مودم كنيد.
ــهrules برويد،  ــس از نصب صحيح مودم به برگ پ
My Location را انتخاب كرده و روى دكمه كليك 
ــور محل سكونت  كنيد. در پنجرهLocation بايد كش
ــمت  ــماره تلفن منطقه تان را در قس را انتخاب و پيش ش
ــتيد و  ــد. اگر در اداره و... هس Area Code وارد كني

براى دسترسى به خط تلفن مستقيم بايد ابتدا شماره اى 
ــمت ــال 9) مى توانيد اين كد را در قس ــد (مث  را وارد كني
 To access an outside line for local calls  
ــتم تلفن  … وارد كنيد. در اين پنجره همچنين مى توانيد سيس

(Tone/Pulse) را انتخاب كنيد. 
پس از طى اين مراحل،  يك Connection براى 
اتصال به اينترنت ايجاد كنيد. براى اين منظور، هنگامى 
 Small icons ــش ــت نماي ــرل پنل در حال ــه كنت ك
ــهand sharing center كليك  ــت، روى گزين اس
 Set Up a Coonnection or Network و 
ــود، بايد نوع  ــاب كنيد؛ در پنجره اى كه باز مى ش را انتخ
كانكشن موردنظرتان را كه در اينجا Dial-Up است 
انتخاب كنيد. در پنجره بعد، اطالعات مربوط به ISP را 
كه از آن سرويس مى گيريد ، وارد كنيد كه شامل شماره 
ــن اتصال، نام كاربرى و كلمه عبور خواهد بود. اگر از  تلف
شماره تلفن هاى هوشمند استفاده مى كنيد نيازى به وارد 
كردن نام كاربرى و كلمه عبور نداريد! مى توانيد با انتخاب  
Remember this password ، كلمه  عبورى را 
ــد. همچنين مى توانيد نام  ــه وارد كرده ايد، ذخيره كني ك
ــفرض براى كانكشن را تغيير دهيد. اگر مى خواهيد  پيش
ــتفاده مى كنند، بتوانند  ــانى كه از رايانه تان اس تمام كس
ــن را ببينند و از آن استفاده كنند، بايد گزينه  اين كانكش
ــت انتخاب قرار  ...other people to use را در حال
ــاب هاى  ــت كه تمامى حس دهيد. اين به معناى آن اس
كاربرى موجود در ويندوزتان صرف نظر از اين كه عضو 
ــتند،  چه گروهى (.../Administrator/user) هس
ــه اينترنت  ــراى اتصال ب ــن ب ــد از اين كانكش مى توانن

استفاده كنند.
ــما را به پنجره تنظيمات  كليك روى گزينهrules ش
ــى هدايت مى كند كه توضيحات مربوط به آن ارائه  محل

شد. 
ــاهده  ــك كنيد، همان طور كه مش ــه كلي روى دكم
مى شود، عمليات اتصال به اينترنت براى تست عملكرد 

آغاز مى شود كه مى توانيد با انتخاب گزينه آن را متوقف 
كنيد. در اين مرحله در واقع كانكشنى كه ايجاد كرده ايد، 

ذخيره خواهد شد.
ــت كه پس از ايجاد يك كانكشن  ــوال اينجاس اما س
ــى  ــدوز 7 ، چگونه مى توان مجددا به آن دسترس در وين
ــت روى آيكون  ــن منظور كافى اس ــرد! براى اي پيدا ك
ــمت Notification Area از  Network در قس
Taskbar يا نوار وظيفه ويندوز كليك كنيد تا فهرست 

تمامى كانكشن هاى موجود به شما نمايش داده شود.
ــنى كه ايجاد كرده ايد،  با  كليك روى آيكون كانكش
گزينه را انتخاب كنيد تا پنجره اى به همين نام باز شود. 
ــن  در آن مى توانيد اطالعاتى را كه هنگام ايجاد كانكش
ــورت نياز  ــاهده و آنها را در ص ــد، مش ــرده  بودي وارد ك
ويرايش و ذخيره كنيد. اگر از صحت اطالعات واردشده 
ــت روى دكمه كليك كنيد تا  مطمئن هستيد، كافى اس

عمليات اتصال آغاز شود.
ــمت تنظيمات  مى توانيد با كليك روى گزينه به قس
ــه روى دكمه  ــده برويد. اگر در برگ ــن ايجاد ش كانكش

ــه پنجره پيكربندى مودم هدايت خواهيد  كليك كنيد ، ب
شد. در اينجا مى توانيد گزينهmodem speaker را 
ــت انتخاب خارج كنيد تا هنگام اتصال به اينترنت  از حال

صدايى نشنويد!
ــماره  همچنين مى توانيد با كليك روى دكمه چند ش
ــد تا در صورت  ــال به ISP وارد كني ــن را براى اتص تلف
ــماره گيرى شود. اگر گزينه  عدم اتصال يكى، ديگرى ش
ــاب  انتخ ــت  ... successful number  را در حال
ــماره اى كه عمليات اتصال با آن به صورت  قرار دهيد، ش
موفقيت آميز انجام مى شود در ابتداى فهرست قرار مى گيرد 

تا در نوبت بعد، ابتدا از آن براى اتصال استفاده شود. 
ــمت قس از  و   Option ــربرگ  س  در 

ــن كنيد كه  ــد تعيي Redialing Options مى تواني
تالش براى اتصال مجدد چند بار صورت گيرد كه حالت 
ــت. همچنين مى توانيد  ــفرض براى آن 3 مرتبه اس پيش
تعيين كنيد كه فاصله زمانى هر بار تالش چقدر باشد كه 

پيشفرض آن يك دقيقه است.
 Idle time before hanging up در قسمت
ــتم به اينترنت متصل  مى توانيد تعيين كنيد كه اگر سيس
بود و براى مدتى با آن كار نمى كرديد، اتصال به صورت 
خودكار قطع شود. مقدار پيشفرض اين گزينه 20 دقيقه 
ــت. اگر براى آن مقدار Never را انتخاب كنيد، در  اس
ــه صورت خودكار  ــتم، اتصال ب صورت بيكاربودن سيس

قطع نخواهد شد!
ــربرگ Networking ، دقت داشته باشيد  در س
 f ile and printer sharing... كه هميشه گزينه
از حالت انتخاب خارج باشد؛ مگر آن كه بخواهيد فايل يا 

پرينتر خود را از طريق اينترنت به اشتراك گذاريد.
 (ICS) كردن اينترنت Share توضيحات مربوط به
در آينده ارائه خواهد شد، اما بدانيد كه به اشتراك گذارى 
ــرعت  ــت Dial-up ميان چند رايانه به دليل س اينترن

بسيار پايين آن، اصال منطقى نيست!
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Connection و ايجاد Dial-Up چگونگى نصب مودم

ويندوز 7 را به اينترنت متصل كنيد


