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 اهٌیتی راٌُوای اطتفادٍ اس ًزم افشار 
Paramount Modem Smart Security 

در اتتذا تایذ تزًاهَ را تز رّی طیظتن ًصة ًواییذ.تزای اًجام ایي کار  تز رّی فایل ًصة تزًاهَ کلیک راطت ًوْدٍ ّطپض 
 را اًتخاب ًواییذ. Run as administratorگشیٌَ 

 

 

 

 ادل ًصة راهز Nextطپض هطاتك ػکل سیز پٌجزٍ ّیشاردی ًصة تزًاهَ ظاُز خْاُذ ػذ.درایي هزدلَ تا کلیک تزرّی دکوَ 

 

 تعالیتظوَ 
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 C:\Program Files (x86)\AsreHoshmand\Paramount Modem Smart ًصة تزًاهَ درایي هزدلَ اس ًصة تزًاهَ هظیز پیغ فزض

Security  َهی تاػذ.در صْرتی کَ توایل داریذ هظیز ًصة تزًاهَ را تغییز دُیذ تزرّی دکوBrowse  کلیک کزدٍ ّ هظیز هْرد
 هزادل ًصة را دًثال ًواییذ. Nextًظز را جِت ًصة تزًاهَ تعییي ًواییذ در غیز ایٌصْرت تا کلیک تزرّی دکوَ 

 

 دًثال ًواییذ. Installدرایي هزدلَ ًیش هزادل ًصة را تا کلیک تزرّی دکوَ 

 

 کلیک ًواییذ. Closeّ در پایاى ًیش تزرّی دکوَ 
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هَ تزرّی آیکي هزتْطَ داتل ًوایاى خْاُذ ػذ . تزای اجزای تزًا Desktop  آیکي هزتْط تَ تزًاهَ در صفذَ،پض اس اتوام ًصة 
 کلیک ًواییذ .

 

 

 

 هطاتك ػکل سیز تزًاهَ اهٌیتی پاراهًْت اجزا خْاُذ ػذ .

 هزدله اول : تایید الیسنس

خزیذاری ػذٍ اس طایت عصزُْػوٌذ را در کادر هتٌی ّارد ًوْدٍ ّ طپض تزّی در ایي هزدلَ تایظتی کذ هٌذرج تزرّی الیظٌض 
 دکوَ "تاییذ کذ فعالظاسی" کلیک ًواییذ.

 

 در صْرتی کَ اتصال تَ ایٌتزًت تزلزار ًثاػذ هطاتك ػکل سیز پیغاهی هثٌی تز عذم اتصال تَ ایٌتزًت ظاُز خْاُذ ػذ.
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 جِت فعالظاسی هذصْل الذام ًواییذ. تزرطی کزدٍ ّ درصْرتی کَ اتصال تزلزار ػذتَ ایٌتزًت تزای ایي کار اتصال خْد را 

اگز کذ تَ عٌْاى هثال در ایٌجا کذ الیظٌض تک کارتزٍ را ّارد کزدٍ ّ طپض تزرّی دکوَ "تاییذ کذ فعالظاسی" کلیک ًواییذ .
 فالذ اعتثار تاػذ پیغام سیز  ظاُز خْاُذ ػذ.، فعالظاسی الیظٌض 

 

  

 

 

لثال اس ایي کذ تزای فعالظاسی تزًاهَ اطتفادٍ ًکزدٍ تاػین کذ الیظٌض خزیذاری ػذٍ هعتثز تْدٍ ّ در ًظز داػتَ تاػیذ کَ اگز 
 پیغاهی هطاتك ػکل سیزهثٌی تز فعالظاسی هذصْل ظاُز خْاُذ ػذ.
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در ن تا پیغام سیز هْاجَ خْاُین ػذ.الیظٌظی کَ  تزای فعالظاسی هذصْل تَ کار تزدٍ ػذ اطتفادٍ کزدٍ تاػیکذ اگز لثال اس 
 صْرت توایل تَ خزیذ الیظٌض در لظوت "راٌُوا" تزرّی آیکي طثذ خزیذ کلیک ًواییذ.

 

 رّی ایي دکوَ طایز هزادل را دًثال خْاُین ًوْد. پض اس فعالظاسی هذصْل دکوَ "ّرّد تَ تزًاهَ" فعال خْاُذ ػذ . تا کلیک تز
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 هزدله دوم : خىشاهد گىیی

در ایي هزدلَ تا تْجَ تَ راٌُوا ، هْدم را اس طزیك کاتل تَ طیظتن هتصل ًوْدٍ ّ تیک عثارت "هي تواهی هزادل فیشیکی را اًجام 
دادٍ ام ّ تزای تٌظیوات ًزم افشاری ّ اهٌیتی هْافمن" را سدٍ ّ طپض جِت ّرّد تَ طایز هزادل تزرّی دکوَ "ّرّد تَ تزًاهَ" 

 .کلیک ًواییذ 

 

 سىم : بزرسی وضعیت اتصالهزدله 

ّضعیت اتصال ّ یا عذم اتصال هْدم تَ طیظتن یز فعال تْدى کارت ػثکَ ّ در اداهَ ّضعیت  فعال یا غدر اتتذا در ایي هزدلَ 
 اس طزیك کاتل تزرطی خْاُذ ػذ . 

 

در صْرتی کَ کارت ػثکَ غیز فعال تاػذ تزًاهَ تَ صْرت خْدکار الذام تَ فعالظاسی کارت ػثکَ ًوْدٍ ّ طپض اتصال هْدم 
ُز دّ دالت  تاییذتزرطیرا تزرطی خْاُذ کزد . اگز اتصال هْدم اس طزیك کاتل تَ طیظتن هتصل تاػذ هطاتك ػکل سیز تیک 

 .ػذظاُز ّ دکوَ "تاییذ ّ اداهَ" فعال خْاُذ 
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اها اگز اتصال هْدم تَ طیظتن اس طزیك کاتل تزلزار ًثاػذ تا پیغام سیز هْاجَ خْاُین ػذ . در ایي دالت تایظتی هْدم را تَ 
 طیظتن هتصل ّ طپض دکوَ "تاسًؼاًی" را کلیک ًوایین.

 

 دکوَ "تاییذ ّ اداهَ" را کلیک ًواییذ.، جِت اداهَ هزادل 

تٌظیوات هْدم ریظت ػذٍ تاػذ پیغاهی هطاتك ػکل سیز ،هثٌی تز  ریظت ػذى تٌظیوات هْدم ظاُز تْجَ داػتَ تاػیذ کَ اگز  
 خْاُذ ػذ.

 

 تا تظتي پیغام فْق ّارد هزدلَ تعذی خْاُین ػذ.
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 زبندی هىدمک: تنظیوات و پی چهارمهزدله 

دادٍ ػذٍ خالی ّ تایظتی تٌظیوات تْطط کارتز تا تْجَ تَ ایٌکَ تٌظیوات هْدم ریظت ػذٍ تْد همادیز کٌتزل ُای در ایي هزدلَ 
 تعییي گزدد.

 

اس دالت کاًال  Bridgeًام طزّیض دٌُذٍ ّ ُوچٌیي دالت کاًال را اًتخاب ًواییذ.در ًظز داػتَ تاػیذ کَ  تا اًتخاب دالت 
اطتفادٍ  PPPoEتایظتی در ًِایت یک کاًکؼي تزای اتصال تَ ایٌتزًت تزرّی طیظتن تعزیف ًواییذ.در ایٌجا ها اس دالت 

ی کَ تْطط ػزکت طزّیض دٌُذٍ ایٌتزًت تَ ػوا ارائَ دادٍ ػذٍ را در رهش عثْر خْاُین کزد.همادیز ًام کارتزی  ُّوچٌیي
ُن تْطط ػزکت طزّیض دٌُذٍ ایٌتزًت تعییي خْاُذ ػذ کَ  VPI  ّVCIثْر ّارد ًواییذ.همادیز کادرُای ًام کارتزی ّ رهشع

 هی تاػذ.تعذ اس اعوال تٌظیوات اس هٌْی ػعاعی آیتن "تاییذ تٌظیوات" را کلیک ًواییذ. 35ّ :هعوْال تَ تزتیة 

هی تاػذ . در صْرتی کَ کارتز تَ  65535تا  VCI 32ّ هذذّدٍ همادیز  255تا  : VPI تْجَ داػتَ تاػیذ کَ هذذّدٍ همادیز 
طْر ًاخْاطتَ اعذادی تیؼتز ّ یا کوتز اس همادیز تاال را ّارد ًوایذ پیغام راٌُوایی هثٌی تز ایٌکَ اعذاد ّارد ػذٍ در هذذّدٍ 

 ًیظت ظاُز خْاُذػذ.

ًوی تاػذ تٌاتزایي تزًاهَ  255تا  :اعذاد  ّارد هی کٌین ّ چْى ایي همذار در هذذّدٍ VPIرا در کادر  :78تَ عٌْاى هثال همذار 
 ایي همذار را هی طٌجذ ّ هطاتك ػکل سیز اسطزیك پیغام  راٌُوا، در هذذّدٍ ًثْدى ایي همذار را تَ کارتز اعالم هی کٌذ.
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 پض اس تعییي همادیز فْق ، اس هٌْی ػعاعی آیتن "تاییذ تٌظیوات "را کلیک هی کٌین.

 

 "تاییذ تٌظیوات"  هطاتك ػکل سیز پیغاهی هثٌی تز اعوال هْفك آهیش تٌظیوات ظاُز خْاُذ ػذ.تا کلیک تزرّی آیتن  

 

 

 تَ هٌظْر تزرطی صذت تٌظیوات فْق دکوَ "تاسًؼاًی" را کلیک ًواییذ.
 ... را اًجام دُذ.تا اطتفادٍ اس آیتن ُای هٌْی ػعاعی ، کارتز هی تْاًذ اعوالی اس لثیل : ّیزایغ ًام کارتزی،ّیزایغ رهش عثْر ّ 

 تا کلیک تزرّی دکوَ "تاییذ ّاداهَ" طایز هزادل را دًثال خْاُین ًوْد.
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 : تنظیوات اهنیتی سطخ اول پنجنهزدله 

 

 
 

 ارائَ گزدیذٍ اطت. Aستاًَ تزای تٌظیوات اهٌیتی  3ُواًطْر کَ هالدظَ هی کٌیذ در ایي هزدلَ 
 تنظیوات و رهش گذاری وایزلس :سبانه اول

در ایي هزدلَ تٌظیواتی اس لثیل ًام ػثکَ ، رهشگذاری هْدم ّ ُوچٌیي تٌظیوات هزتْط تَ خاهْع کزدى ّایزلض ، هخفی کزدى 
( اًجام خْاُذ ػذ . تَ طْر پیغ فزض ًام ػثکَ ، ًام هْدم ّ WPSػثکَ ، فعال ّ یا غیزفعال ًوْدى ارتثاط آًی ّایفای )

پیي ّایزلض هْدم هی تاػذ کَ هعوْال ایي پیي در پؼت هْدم درج ػذٍ اطت. تَ هٌظْر تغییز ًام ػثکَ ّ ، هْدم  رهشگذاری
ُوچٌیي رهشگذاری هْدم اس هٌْی ػعاعی آیتن ُای "ّیزایغ ًام ػثکَ" ّ "ّیزایغ رهشگذاری هْدم" را اًتخاب ًوْدٍ طپض در 

 تزتیة عٌْاى ّ رهش هْرد ًظز را ّارد هی کٌین. کادر ُای هتٌی "ًام ػثکَ" ّ "رهشگذاری هْدم" تَ

 

اس هٌْی ػعاعی آیتن "تاییذتٌظیوات" را هطاتك ػکل سیز  ، پض اس اًجام تٌظیوات  هزتْط تَ ّیزایغ ًام ػثکَ ّ رهشگذاری هْدم
 کلیک ًواییذ.
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تز هْفك آهیش تْدى تاییذ تٌظیوات ظاُز  تا کلیک تزرّی آیتن "تاییذ تٌظیوات" اس هٌْی ػعاعی ، هطاتك ػکل سیز پیغاهی هثٌی
 خْاُذ ػذ.

 

را در کادر هتٌی "رهشگذاری هْدم" ّارد کٌین ّ طپض اس هٌْی ػعاعی آیتن "تاییذتٌظیوات" را  1234567در صْرتی کَ همذار 
 ْاُذ ػذ.، هطاتك ػکل سیز پیغاهی هثٌی تز ایٌکَ طْل رهش ّای فای کوتز اس دذ هجاس هی تاػذ ظاُز خکلیک ًوایین 
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اتصال دطتگاٍ ایزلض آیتن "خاهْع کزدى ّایزلض" را تزرّی دالت خاهْع لزار دُیذ.تااًجام ایٌکار تَ هٌظْر خاهْع کزدى ّ
ُای ّایزلض تَ طیظتن هذذّد خْاُذ ػذ ّ ُوچٌیي تغییز تٌظیوات هزتْط تَ ّایزلض اس لثیل هخفی کزدى ػثکَ، ارتثاط آًی 

ت هزتْطَ غیزفعال خْاُذ ػذ .ّای فای ّ طایز تٌظیوا  

 

تَ هٌظْر جلْگیزی اس دطتزص افزاد غیز هجاس )ُکز( تَ هْدم تْصیَ هی ػْد کَ آیتن "هخفی کزدى ػثکَ" را تزرّی دالت 
 خاهْع تٌظین ًواییذ تا ًام ػثکَ اس دطتزص افزاد غیز هجاس هخفی تواًذ.

 

تَ طْر پیغ فزض در دالت رّػي لزار دارد ّ در صْرت رّػي تْدى  " 1ُواًطْر کَ هالدظَ هی کٌیذ آیتن "ارتثاط آًی ّای فای
همذار را تزرّی دالت همذار ایي آیتن ، هْدم  ػوا اس لذاظ اهٌیت در ططخ پاییٌی لزار خْاُذ گزفت . تْصیَ هی گزدد کَ ایي 

 خاهْع لزار دُیذ .

 

                                                           
1. WPS 

_________________________________________________ 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

                                                                13                                        Www.asrehoshmand.Ir                      

 

 ن سزعت و بزد وایزلستنظی دوم:سبانه 
 در ایي هزدلَ تٌظیوات هزتْط تَ ططخ اهٌیت ّایزلض ّ ُوچٌیي تزد ّایزلض تعییي هی گزدد.

 
ُواًطْر کَ هالدظَ هی کٌیذ اهٌیت ّایزلض هْدم در ططخ "هتْطط" لزار گزفتَ اطت . تَ هٌظْر افشایغ ططخ اهٌیت ّایزلض 

تزرّی دالت رّػي لزار دادٍ ّطپض ططخ اهٌیت ّایزلض را تزرّی کاهل هطاتك ػکل سیز اتتذا آیتن "تٌظین اهٌیت ّایزلض" را 
 لزار دُیذ.

 

  

تزای افشایغ ّ یا کاُغ تزد ّایزلض در اتتذا تایظتی آیتن "تٌظین تزد ّایزلض" را هطاتك ػکل سیز تزرّی تْجَ داػتَ تاػیذ کَ 
دالت رّػي لزار دادٍ ّطپض جِت افشایغ تزد ّایزلض ، همذار را تزرّی دالت تاال ّیا هتْطط ّ ُوچٌیي جِت کاُغ تزد 

ػْد جِت افزایغ اهٌیت تزد ّایزلض همذار تزرّی دالت پاییي  ّایزلض همذار را تزرّی دالت پاییي تٌظین ًواییذ.تْصیَ هی
 تٌظین گزدد.
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آپدیت نزم افشار دوم:سبانه   

در اپلیکیؼي اهٌیتی پاراهًْت تَ هٌظْر افشایغ ططخ اهٌیت ّایزلض لاتلیتی تا عٌْاى "آپذیت ًزم افشار" در ایي اپلیکیؼي 
رادتی فایل هعتثز هزتْط تَ هْدم خْد را اس طایت عصز ُْػوٌذ دریافت ّ در فزاُن آّردٍ ػذٍ اطت تذیي صْرت کَ کارتز تَ 

 اپلیکیؼي پاراهًْت جِت تزّسرطاًی هْدم تارگذاری ًوایذ.

 

آیتن "آپذیت ًزم افشار" را تزرّی دالت  دریافت ًوْدیذ   www.asrehoshmand.irپض اس ایٌکَ فایل هعتثز آپذیت را اس طایت 
 طپض دکوَ "تارگذاری" را هطاتك ػکل سیز تَ هٌظْر اًتخاب فایل آپذیت کلیک ًواییذ.رّػي تٌظین ًوْدٍ ّ 

 

هطاتك در صْرتی کَ ُیچ فایلی جِت تارگذاری اًتخاب ًؼذٍ تاػذ ّ تزرّی دکوَ "دریافت فایل آپذیت" کلیک ًوایین  پیغاهی 
 ظاُز خْاُذ ػذ. ، هثٌی تز اًتخاب فایل تزّسرطاًیػکل سیز 
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شار کلیک ًوْدٍ ّطپض هٌتظز آپذیت اس اًتخاب فایل تزرّس رطاًی دکوَ "دریافت فایل آپذیت" را تَ هٌظْر تزّسرطاًی ًزم افپض 
 در صْرتی کَ در دیي آپذیت ًزم افشار هْدم ریظتارت ػْد پیغام سیز ظاُز خْاُذ ػذ..تواًیذ

 

 هثٌی تز هْفك آهیش تْدى آپذیت ًزم افشار ظاُز خْاُذ ػذ.اگز هزادل آپذیت تا هْفمیت اًجام ػْد پیغاهی هطاتك ػکل سیز 
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 در صْرتی کَ فایل آپذیت ًاهعتثز تاػذ پیغام سیز ظاُز خْاُذ ػذ .

 

 دوم: تنظیوات اهنیتی سطخ  ششنهزدله 

تزایٌکَ کارتز  درایي هزدلَ عالٍّیا تَ عثارتی طادٍ تز فیلتز هک ُْػوٌذ اًجام هی ػْد. Bدر ایي هزدلَ تٌظیوات اهٌیتی ططخ 
تَ رادتی هی تْاًذ دطتگاٍ ُای هْردًظز را تَ صْرت کاهال ُْػوٌذ فیلتز ًوایذ ُوچٌیي هی تْاًذ هؼاُذٍ ًوایذ کَ چَ 

 دطتگاٍ ُایی تَ هْدم هتصل ُظتٌذ ّ دطتزطی طایز دطتگاٍ ُا را هذذّد ًوایذ.

 

آیتن "فعالظاسی فیلتزهک" را تزرّی ، تَ هٌظْر فیلتز کزدى دطتگاٍ ُای ّایزلض هتصل ّ ُوچٌیي هؼاُذٍ دطتگاٍ ُای هتصل 
 دالت رّػي لزار دُیذ.
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تاػذ در کادر سیزیي  طوت راطت گشیٌَ "فعال /  ػذٍ  در ًظز داػتَ تاػیذ کَ اگز لثال دطتگاُی در لیظت فیلتز لزار دادٍ
هطاتك ػکل سیز هک آدرص دطتگاٍ فیلتز ػذٍ لزار هی گیزد ّ ُوچٌیي گشیٌَ "فعال / غیزفعال" تزرّی دالت رّػي ل" غیزفعا

 لزار هی گیزد.

 

گشیٌَ "فعال / غیزفعال" را تزرّی دالت  هطاتك ػکل سیزداال اگز لصذ داػتَ تاػین دطتگاٍ جذیذی تَ لیظت فیلتز اضافَ کٌین 
 آیتن  "دطتگاٍ ُای هتصل / افشّدى دطتگاٍ جذیذ" را تزرّی دالت رّػي لزار دُیذ. خاهْع لزار دادٍ ّ طپض

 

دطتگاٍ ّیا دطتگاٍ ُای هْرد ًظز را تَ هْدم هتصل ًواییذ.در صْرتی کَ تا تٌظین همذار ایي آیتن تزرّی دالت رّػي ، 
 دطتگاُی تَ هْدم هتصل ًثاػذ تا پیغام سیز هْاجَ خْاُیذ ػذ . 
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داػتَ تاػیذ کَ تا هؼاُذٍ ایي پیغام  دطتگاٍ ُای ّایزلض هْردًظز اس لثیل : تلفي ُای ُْػوٌذ، لپ تاپ ّ ... را تَ تْجَ 
.تا اتصال دطتگاٍ ُای هْرد ًظز تَ طیظتن هطاتك ػکل سیز هک آدرص دطتگاٍ ُای هتصل در کادر سیزیي هْدم هتصل ًواییذ

 گاٍ جذیذ"  لزار دادٍ هی ػْد.طوت چپ آیتن "دطتگاٍ ُای هتصل / افشّدى دطت

 

در صْرتی کَ لصذ داػتَ تاػین ایي دطتگاٍ را تَ لیظت فیلتز اضافَ کٌین تایظتی هزتع کٌار هک آدرص آى را هطاتك ػکل سیز 
 تیک تشًین .

 

/  تایظتی گشیٌَ "فعالتا افشّدى دطتگاٍ فْق ، هک آدرص آى تَ لیظت فیلتز اضافَ خْاُذ ػذ  ّ در ًِایت تزای اعوال تٌظیوات 
 را هطاتك ػکل سیز تز رّی دالت رّػي لزار داد. " غیز فعال
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در ًظز داػتَ تاػیذ کَ اگز لصذ داػتَ ُواًطْر کَ در ػکل فْق هؼاُذٍ هی کٌیذ دطتگاٍ جذیذ تَ لیظت فیلتز اضافَ ػذ . 
سًین . ّ در صْرتی کَ تخْاُین کل دطتگاٍ ُای تاػین دطتگاٍ فیلتز ػذٍ را دذف کٌین هزتع کٌار هک آدرص آى را تیک هی 

را تیک هی سًین  ّ گشیٌَ "فعال / غیزفعال" را  فیلتز ػذٍ را دذف ًوایین .هزتع کٌار عثارت "دذف ُوَ دطتگاٍ ُای هک ػذٍ"
 تزرّی خاهْع لزار هی دُین.

 

 پض اس اعوال تٌظیوات دکوَ "تاییذ ّ اداهَ" را کلیک ًواییذ.
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 تایید سطىح اهنیتی:  پایانیهزدله 

 کلیک ًواییذ. "اهٌیتی حتاییذ ططْ"یاًی هی تاػذ تزرّی دکوَ در ایي هزدلَ کَ هزدلَ پا

 

 دمْق هزتْط تَ ایي آهْسع هتعلك تَ ػزکت فٌاّری اطالعات عصز ُْػوٌذ هی تاػذ.تواهی 
 تلفي پؼتیثاًی :

3872:212-:87 
 

 طایت:
Www.asrehoshmand.Ir 

 
 ایویل ُای پؼتیثاًی :

Support@asrehoshmand.Ir 
asrehoshmand@gmail.com 
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