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  يبسمه تعال

  مقدمه
تـرين    دسترسي به اينترنت از طريق شماره گيري و برقراري تمـاس تلفنـي، از پرسـابقه               

در اين روش ساده، كاربران     . ا شبكه جهاني اينترنت است    ها براي برقراري ارتباط ب      شيوه
و برقراري  )Password(و کلمه ي عبور  )User Name( كاربري نامبا استفاده از يك 

  .دنكن اينترنت دسترسي پيدا ميشبکه جهاني به  سرويس دهنده اينترنتارتباط تلفني با 
  

  نترنت دانشگاهي جهت اتصال به ايد تلفنيجدمعرفي خطوط 
ق تلفن در نظـر  ينترنت کاربران دانشگاه از طريد که به منظور ارتباط اي جديخطوط تلفن 

ـ با استفاده از ا   .  باشد ي م E1گرفته شده است از نوع خطوط پر سرعت          ن خطـوط کـه     ي
ت بر  يلو ب ي ک ۵۶ تواند با سرعت حداکثر      ي کنند، کاربر م   ي م يباني را پشت  V.92پروتکل  

ـ  در کشور است از ا     ينترنت تلفن ياباط  ن سرعت ارت  يه که باالتر  يثان ن خطـوط اسـتفاده     ي
 با مشخصات ذکر شده در دانشگاه نـصب و بهـره            ي خط تلفن  ۱۲۰در حال حاضر    . دينما
  .ده استي گرديبردار

از ي، کاربران ندي جديق خطوط تلفنينترنت دانشگاه از طريدر اتصال کاربران به شبکه ا
ند اتصال به شبکه دانشگاه يد داشت و فرآ در مرورگر خود نخواهنيمات خاصيبه تنظ

 و ي است که با استفاده از کد کاربري تلفنينترنتي اير شبکه هايمشابه اتصال به سا
  .  کننديرمز عبور اتصال کاربر را برقرار م



 ٣

   با شبکه دانشگاهيجاد ارتباط تلفنينحوه ا
نيد با پيگيري  استفاده مي کنيد مي تواWindows XPدر صورتي که از سيستم عامل 

 به شبکه دانشگاه اقدام Connectionگام هاي معرفي شده زير، نسبت به ساختن يک 
  . کنيد

  
  گام اول 

 ،My Network Placesي گزينه بر رووتر خود، يکامپ Desktopاز روي صفحه 
  )۱شکل ( .کليک کنيد

 

  
  

  )۱ شکل :گام اول(



 ٤

  
  گام دوم 

در اين صفحه، بـر روي  . مي شويد My Network Places به اين ترتيب وارد صفحه
  )۲شکل . (، کليک کنيدView network connection گزينه

  

  
  

  )٢شکل : گام دوم(



 ٥

  گام سوم  
براي ايجاد يـک  .  مي شويد،Network Connection با اجراي گام دوم، وارد صفحه

 Create در اين صفحه بـر روي گزينـه  ) ع(ارتباط تلفني با شبکه دانشگاه امام حسين 
new Connection۳شکل (. ، کليک کنيد(  

  

  
  

  )٣شکل : گام سوم(



 ٦

  گام چهارم  
  در اين پنجره،. باز مي شود New Connection Wizardبه اين ترتيب، پنجره

  )٤شکل ( . کليک کنيد،Next بر روي گزينه
  

  
  

  )٤شکل : گام چهارم(



 ٧

  گام پنجم  
 را Connect to the Internet گزينـه ابتدا جديدي باز مي شود، در اين پنجره، ۀپنجر

  )۵شکل ( . را بفشاريدNext کليد سپس انتخاب و
  

  
  

  )٥شکل : گام پنجم(



 ٨

  گام ششم  
 کليـد  و سـپس را انتخاب کـرده  ، Set up my connection manually حال گزينه

Next ۶شکل (. را بفشاريد(  
  

  
  

  )٦شکل : گام ششم(
  



 ٩

  گام هفتم 
   يک نام دلخواه براي اتصال تلفني به ،ISP Name در پنجره جديد، در قسمت
   انتخاب شده است IHUNET دراين مثال نام دلخواه. شبکه دانشگاه درج کنيد
   را  Nextکليد  ،ISP Nameدر قسمت Dial-up پس از نوشتن نام اتصال

  )۷شکل (. بفشاريد

  
  

  )٧شکل : گام هفتم(



 ١٠

  گام هشتم  
بـا شـبکه    Dial-up  شماره تلفن تمـاس ،Phone number در اين مرحله در قسمت

 را در محل تعيين شـده وارد کنيـد و            ۷۳۰۵۷، يعني شماره    )ع(دانشگاه امام حسين    
  )۸شکل (.  را بفشاريد Nextکليد

  

  
  

  )٨شکل : گام هشتم(



 ١١

  گام نهم  
 User nameدر اين مرحله الزم است نام کاربري اينترنت شخصي خود را در قسمت 

 ،Confirm Password و Password ود را در دو مرحلـه در قـسمت  و رمز عبور خـ 

   )۹شکل (.  را بفشاريد Next و سپس کليد. وارد کنيد
  

  
  

  )٩شکل : گام نهم(



 ١٢

  گام دهم  
بـه ايـن ترتيـب      . کليـک کنيـد    Finish بر روي گزينـه    در آخرين مرحله ايجاد اتصال    

  )۱۰شکل ( .اد مي شودايج IHUNET شما به شبکه دانشگاه با نام Dial-upاتصال
کليک دوبار  در صورتيکه کامپيوتر شما به خط تلفن شهري متصل شده باشد با             اکنون  

 مي توانيد عمليات شماره گيري را انجام        IHUNETبر روي اتصال ساخته شده با نام        
پس از اتصال به شبکه دانـشگاه بـدون تنظـيم           . داده و به شبکه دانشگاه متصل شويد      

 Internet Explorerو صرفاً با اجراي مرورگر  پيوتر شخصي خودخاصي بر روي کام
   .مي توانيد به شبکه اينترنت متصل شويد

 

  
  

  )١٠شکل : دهمگام (



 ١٣

  :نکات الزم 
 .از واگذاري اشتراک خود به غير جداً خودداري فرماييد 
 شـود،   يآنهـا ثبـت مـ     اشتراک  کارکرد کاربران به نام     گزارش  نکه  يبا توجه به ا    

و در صـورت     واگذاري اشتراک به غير به عهده دارنده اشتراک اسـت         مسئوليت  
 .رفتار خواهد شدنترنت دانشگاه ين نامه شبکه ايي برابر آ،تخلف کاربر

ر جهت تماس و رفع اشکال ارتبـاط شـما در نظـر گرفتـه شـده                 ي  ز  يهاشماره 
 :است

ه ا  ماس با  ط )١٢٠ (٧٣٠۵٧ :ربماره     

هم ماره     ٧٧١٠۵٠٢٠ :بر 

وماره    ١٢۵ یاخ د٧٧١٠۴٨٩۶: یخم پا

ویاخماره د    ١٢۵ یاخ د٢١٠١ -۵: یخ پا
 

رو  ت ا س  لآ  ییپ
ihunet@ihu.ac.ir 

  


