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  ::قدم اولقدم اول

CD  هرتَط تِ ًرم افسار ارسالSMS  کاهپیَتری کِ قسوت ّای اصلی ًرم افسار آرهاى هاًٌدذ قفدل   )را داخل درایَ کاهپیَتر سرٍر آرهاى

. قرار دّیذ( تِ آى هتصل شذGSM Modemُ شذُ ٍ دستگاُ سخت افساری ٍ تاًک اطالعاتی هرتَط تِ ًرم افسار آرهاى تر رٍی آى ًصة 

 کلیدذ پدس از پایداى ًصدة تدر رٍی      .، هراحل ًصة را تذٍى تغییر در تٌظیوات ًصة اداهدِ دّیدذ  Setupتعذ از تاز شذى پٌجرُ ًصة یا 

Close ات تکویل شَدیکلیک کٌیذ تا عول. 

 * را اجرا ًواییذ Setupشذُ ٍ  CDٍارد درایَ  My Computerدرصَرتیکِ پٌجرُ ًصة تِ صَرت خَدکار تاز ًشذ، از قسوت  *

  

  

  

  ::قدم دومقدم دوم

 GSM Modemرا ٍارد  SMSسین کارت هدَرد ًظدر جْدت ارسدال     

را  GSM Modem، (تاشذ PIN CODEسین کارت تایذ فاقذ )کٌیذ 

در قسدوت   Device Manager در. تدِ سدرٍر آرهداى هتصدل ًواییدذ     

Ports ُشوار ،COM       را جْت تٌظیودات در ًدرم افدسار آرهداى تخداطر

 (.هَرد ًظر هی تاشذ COM6تطَر هثال در شکل فَق )تسپاریذ 

  

  

  

  

  

  ::قدم سومقدم سوم

 تداز  آرهداى  سرٍر رٍی تر را آرهاى افسار ًرم

ٍارد اتددسار ٍ تٌظیوددات ٍ تعددذ ٍارد   .کٌیددذ

 قسدوت از  سپس. تٌظیوات ًرم افسار شَیذ

SMS  تٌظیوات دستگاُ ّای کلیذ تر رٍی

تعذ از تاز شدذى  . کلیک کٌیذ SMSارسال 

پٌجددرُ تٌظیوددات دسددتگاُ ّددای ارسددال   

SMS  ًدام سیسدتوی کدِ ًدرم افدسار ارسدال       : ًام سرٍر :را تِ ترتیة ٍارد ًوائیذ ِتٌظیوات هرتَط. جذیذ کلیک کٌیذکلیذ تر رٍیSMS  ٍ

GSM Modem ُپدَرت هشداّذُ شدذُ در قسدوت      :پدَرت ، است تر رٍی آى ًصة شذDevice Manager (     تطدَر هثدال در شدکل فدَق

COM6) ، دٍرُ کٌترلSMS :10000 ،  10: ٍقفِ تدیي ارسدال ،  ُ ٍ در غیدر   GSM Modem ،AUتدَدى   USBدر صدَرت  : سدری دسدتگا

تعدذ از ٍارد کدردى   ، 10: تکرار ارسالی تِ ٍارد کردى ایي اطالعات ًیست، ًیاز: شوارُ هَتایل، ًام هرکس ٍ شوارُ هرکساًتخاب شَد،  Aایٌصَرت 

کلیک کٌیذ، تٌظیوات ارتثاط تا تاًک اطالعداتی را   Yes تر رٍی اطالعات تر رٍی تاییذ کلیک کٌیذ، در پاسخ تِ تٌظین ارتثاط تا تاًک اطالعاتی،

قسدوت اگگدَی پدَرت کدذی را تدرای       ،درصَرت صحیح اًجام دادى هراحل فَق. تذٍى تغییر تاییذ کردُ ٍ اجرای هجذد سرٍیس را تاییذ ًواییذ

 سی دریافدت کدذ تدِ آدر   ٌیدذ ٍ تدرا  ٍیدرایش کلیدک ک  کلیدذ  تدر رٍی  . در اختیدار شدوا قدرار هدی دّدذ      SMSدریافت کذ فعال سازی تخش 
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 .ا در آى ٍارد کردُ، تاییذ ًواییذپس از دریافت کذ، قسوت اگگَی پَرت را تِ طَر کاهل پاک کردُ ٍ کذ دریافت شذُ ر .کٌیذ
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