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  يك خط تلفناز طريق  چگونه
  اينترنتبا 
  برقرار كنيم ارتباط

براي دستيابي  1آپ–داياليا  تلفنيبسياري از مردم هنوز از ارتباط 
   دارند از ارتباط  ارتباط باند عريضگيرند؛ حتي آنها كه  اينترنت بهره مي

استفاده از روش . گيرند به عنوان يك ارتباط يدكي بهره مي آپ–دايال
 7ويندوزهمچون ساير انواع ارتباطات شبكه در  آپ–دايالدستيابي 

  . سان استآ
  

براي دستيابي اينترنت از يك  آپ–داياليك ارتباط  .آمادگي
اين . وصل است خط تلفنكه به يك  ،گيرد بهره مي آپ–مودم دايال
 2اكسترنالتواند يك مودم  تواند در داخل كامپيوتر باشد، يا مي مودم مي

. شود باشد كه از طريق يك فيش ورودي به كامپيوتر وصل مي) بيروني(
هر كدام كه باشد، يك سر كابل ارتباطي به مودم و سر ديگر آن به 

  . شود پريز تلفن وصل مي
  

به يك  آپ–اينترنت از طريق ارتباط دايالبراي دستيابي 
به شما يك  ISP. نياز داريد (ISP) 3كنندة سرويس اينترنت فراهم
 هرگاه . خواهد داد 5نام كاربريو يك  4گذرواژهفن، يك تل شماره

را ارائه  گذرواژهكامپيوترتان اين شماره تلفن را بگيرد و نام كاربري و 
به اينترنت وصل خواهيد شد و خط تلفن شما تا زماني كه فرمان  ،ديبده

   .قطع ارتباط را ندهيد مشغول خواهد بود
  

                                                 
1 dial up 
2 external 
3 Internet service provider 
4 password 
5 user name 

توانيد از خدمات  كامپيوترتان به اينترنت، هم مي كردن وصلبراي 
 كنندة خدمات اينترنت فراهمي ها شركتقراردادي ماهيانه يا ساليانه با 

كه  _بهره بگيريد ها ISPاينترنت  اشتراك هاي يا از كارت) ISPيا (
 تلفنياينترنت خدمات توانيد از  و هم مي _تر است  معموالً ارزان

كه براي ارتباط با  هوشمندي  هاي تلفن بهره بگيريد و از شماره هوشمند
شود استفاده كنيد و با  اينترنت در بروشورهاي تبليغاتي معرفي مي

قبض بهاي تلفن  در هزينة اين خدمات  . اينترنت ارتباط برقرار كنيد
  . گردد مي وارد ماهيانه 

كنند كه از  يدو نوع ارتباط اينترنت را فراهم م ها ISPدر مجموع،
  : اين دو نوع پايه به قرار زيرند. لحاظ سرعت ارتباط با هم تفاوت دارند

        يك ارتباط ارتباط باند عريض .6باند عريض •
با يك ارتباط باند عريض، همواره . باالي اينترنت است-سرعت

با سرعت باال صفحات وب را به اينترنت وصل هستيد و 
دو فناوري باند . را دريافت كنيد ها فايلتوانيد تماشا كنيد و  مي

فناوري و  ADSL7فناوري عريض متداول در ايران عبارتند از 
نياز  سيم مودم بييا  DSLمودم به  ها فناورياين . 8سيم بي

  . دهد آنها را ارائه مي ISPدارند، كه معموالً 

از  آپ–داياليا  ارتباط تلفنييك  ).Dial-up(تلفني  •
براي  يك خط تلفن استانداردو  آپ–مودم داياليك 
در بسياري . گيرد دادن كامپيوتر شما به اينترنت بهره مي ارتباط

  .نصب شده است آپ–مودم دايالاز كامپيوترها يك 

   
                                                 
6 Broadband 
7 Asynchronous Digital Subscriber Line  
8 wireless 
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                              كليك كنيد، در صفحة بعدي گزينة Nextروي  
No, Create a new connection را انتخاب كنيد.  

  
  .را انتخاب كنيد Dial-upدر صفحة بعد، گزينة . كليك كنيد Nextروي  

   

 ،Dial-up phone numberكادر با عنوان  يناولدر صفحة بعد، در 
تلفن خدمات  يا يك شماره ،شما داده است ISPتلفني را كه  شماره

شماره تلفن محلي باشد،  كد اگر اين  .هوشمند اينترنت را تايپ كنيد
اگر اين كد وارد شود، هزينة تلفن راه دور . (شهري را وارد نكنيد
گيري نياز داشته  هاي مختلف شماره اگر به گزينه). دريافت خواهد شد

اگر از  . توانيد كليك كنيد مي Dialing Rulesروي لينك   ،باشيد
نيازي به پركردن معموالً كنيد  استفاده مي هوشمند خدمات تلفني

 ISPنخواهيد داشت، مگر اين كه  Passwordو  User nameكادرهاي 
خواهيد كه هر بار كه اينترنت  اگر نمي .پركردن آنها را از شما بخواهد

مربع كنار  ،را به طور دستي تايپ كنيد گذرواژهكنيد  را دستيابي مي

Remember This Password معني، مانند يك نام با. دار كنيد را تيك
تايپ كنيد، يا اجازه بدهيد  Connection Name     ، را در كادرISPنام 

مربع كنار عبارت . بماند (Dial-Up Connection)فرض  عبارت پيش
  : دار نكنيد زير را تيك

Allow Other People To Use This Connection  
دهد كه از اين  چون اين گزينه به كامپيوترهاي ديگر امكان مي

شترك بهره بگيرند، كه از طريق يك حساب مارتباط اينترنت به طور 
  .كليك كنيد Connectروي دكمة  . بسيار آهسته است آپ–دايال

  
  

اينترنت ديگر الزم نيست از اين پس، براي برقراركردن ارتباط با  
كه همة مراحل باال را انجام دهيد، مگر اين كه بخواهيد يك ارتباط 

براي برقراري ارتباط، روي . تلفن جديد برقرار كنيد جديد با يك شماره
واقع در ) ( 9بار تاسكيا  نوار تكليفدكمة ارتباط در سمت راست 

  . كليك كنيدراست صفحة اصلي ويندوز -گوشة پايين

                                                 
9 taskbar 
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روي نام شناسايي ارتباط اينترنت كليك كنيد، و بعد روي دكمة 

Connect كليك كنيد .  

  
  . كليك كنيد Dialشود روي دكمة  اي كه ظاهر مي در پنجره

  

  قطع ارتباط
كليك ) (، روي دكمة ارتباط در نوار تكليف براي قطع ارتباط 
 Disconnectروي نام شناسايي ارتباط كليك كنيد، روي دكمة . كنيد

  .كليك كنيد

 

   

  رفع اشكال

با يك . تلفن را بررسي كنيد اگر ارتباط برقرار نشد، درستي شماره 
اتصال . گوشي تلفن از سالمت پريز تلفن مورد استفاده مطمئن شويد

اين كابل بايد به محل . مودم را بررسي كنيد–به–درست كابل پريز
     □.در مودم وصل شده باشد Lineاتصال 

 


