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 ران مجله نت

 سیده فرزانه دارقیاسینویسنده: 
 

 آموزش تنظیم مودم یوتل
 

که بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب هم بعضی وقتا این
تونه برای خودش جذاب باشه. پس، در این مقاله می
دو مدل از  .یوتل مودم تنظیم راست میریم سراغیه

های این برند رو براتون بررسی خواهم کرد ترین مدلپرفروش
شون لذت گم که از یادگیریو جزییات جذابی رو براتون می

 .ببرید

https://netran.net/mag/utel-modem-config/
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تونه برای خودش جذاب باشه. پس، در این مقاله که بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب هم میبعضی وقتا این
های این برند رو براتون بررسی خواهم کرد ترین مدلدو مدل از پرفروش  .یوتل مودم تنظیم راست میریم سراغیه

 .شون لذت ببریدگم که از یادگیریو جزییات جذابی رو براتون می

  130V یوتل مودم تنظیم
های مختلفش رو هم بررسی خوام بخشانفیگ ساده رو بررسی کنم، بلکه میبرای این مدل، فقط قصد ندارم یک ک

دونید که قبل از هر چیزی باید به صفحه تنظیم مودم یوتل وارد بشید. پس برید توی نوار آدرس کنیم. اما می
 .رو تایپ کنید 192.168.1.1مرورگرتون 

 !د. توی قسمت سرچ گوگل ننویسیدیادتون باشه حتما این آدرس رو توی نوار آدرس مرورگر بنویسی
وارد صفحه پنل نشدید، یا از روی دفترچه راهنمای مودم، آدرس ورود به پنل تنظیمات رو  192.168.1.1اگر با آدرس 

 .کمک بگیرید مودم IP کردن پیدا پیدا کنید یا از مقاله
تون رو وارد کنید تا وارد تنظیمات مودم admin و  admin .بینیدشده، صفحه زیر رو میگفته IP خب بعد از تایپ

 .بشید

 V301 حه آغازین مودم یوتلصف-1تصویر

 Wizard 130یوتل مودم تنظیم برایV  
رو انتخاب  Wizard یعنی همون کانفیگ خودمون. ابتدا از باالی صفحه گزینه301V  یوتل مودم تنظیم بریم سراغ

 شه. حاال توی این صفحه باید اطالعات مربوطه رو وارد کنید. توی قسمتی زیر براتون باز میکنید. صفحه
VPI/VCI هستش 35و  0ی اینترنت شما بستگی داره، معموال دهندهکه به ارائه. Username و Password  هم

دهنده اینترنت به شما داده. اگر این دو مورد رو ندارید، با یا همون ارائه ISP کاربریه کهی عبور و نامهمون کلمه
 .کلیک کنید Next وارد کردن اطالعات مربوطه روی تون تماس بگیرید. بعد ازی اینترنتدهندهپشتیبانی ارائه

تماس بگیرید. این خدمات  ISP نتونستید به اینترنت وصل بشید، با پشتیبانی VPI/VCI برای 35و  0اگر با عدد 
 .اینترنته دهندگانارائه وظایف جز

https://netran.net/mag/utel-modem-config/
https://netran.net/mag/finding-modem-ip/
https://netran.net/mag/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
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 Wizard اولین مرحله -2تصویر 

 Encryption .فای شماستکه همون اسم شبکه وای SSID .فایهمرحله بعدی مربوط به تنظیمات شبکه وای… خب 
 هایپروتکل یرو درک کنید، مقاله Encryption هتر هر نوعکه بکنه. برای اینهم نوع رمزنگاری رو مشخص می

کلیک  Next هم رمز شبکه وای فای خودتون رو وارد کنید. روی shared key-Pre رو بخونید. توی قسمت رمزنگاری
 .کنید

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
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 Wizard دومین مرحله -3تصویر

 خواستید، رویشه. اگر تنظیمات همونطوره که میداده میای از تنظیمات بهتون نشون ی بعد، خالصهتوی مرحله 
Apply changes  ست. از اینترنت لذت ببریدکلیک کنید. حاال دیگه مودم شما آماده استفاده. 

 
 Wizard سومین مرحله-4تصویر
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  NLAتنظیمات
کنه. ده رو تعیین میکه رابط داخلی فایروال ما رو نشون می (LAN) ی محلیی پیکربندی شبکهنحوه LAN تنظیمات

با  LAN شه. یک رابطی داخلی امن استفاده میهای شما به یک شبکهبرای اتصال دستگاه LAN از اینترفیس
مودم یوتل بشید، باید از قسمت باالی   LAN ای الزمه. برای که وارد تنظیماتپیکربندی مناسب، برای هر شبکه

 رو انتخاب کنید. از منوی بازشده در زیر LAN رو انتخاب کنید. بعد از اون، از نوار سمت چپ Setup صفحه، گزینه
LANباز هم ، LAN اب کنیدبینید رو انتخی زیر میکه در صفحه. 

 .تونید تغییرش بدیدکنه. در صورت لزوم میاین مودم در شبکه رو مشخص می IP address  ،IP بخش

 لمودم یوت LAN تنظیمات-5تصویر
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  130Vیوتل مودم DHCP تنظیمات
و سپس از نوار سمت چپ وارد  Setup ، باید از نوار باالی صفحه وارد بخشDHCP برای رفتن به بخش تنظیمات

 .توجه کنید 6رو انتخاب کنید. به تصویر  DHCP ، گزینهLAN بشید. از منوی بازشده در زیر LAN بخش

ی ده که پارامترهایی رو برای نحوهبه شما این امکان رو می (DHCP) تنظیمات پروتکل پیکربندی میزبان پویا
های ی آدرستونید محدودهمی IP Pool Range های شبکه تنظیم کنید. در بخشبه دستگاه IP انتساب آدرس

 .تون رو مشخص کنیداختصاصی مودم

حفظ کنید. با تغییر در این ویژگی تنظیمات  LAN شبکه IP برای آدرسفرض را کنم تنظیمات پیشتوصیه می
کنید، اونو تغییر کنه. فقط در صورتی که تاثیرات فنی این ویژگی رو درک میدیگه روی مودم شما نیز تغییر می

 بدید

 

 لمودم یوت DHCP تنظیمات-6تصویر
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  Filter MAC لیوت مودم تنظیم هایگزینه از یکی 
MAC Filtering کنم ازش استفاده کنید. من که همیشه ازش هاست. پیشنهاد میهای خوبه مودمیکی از قابلیت

که کنن. برای اینای استفاده نمیی دیگه مطمئن هستم از ترافیک اینترنتم افراد دیگهطور کنم. ایناستفاده می
 سراغ بریم دیگه حاال خب. بزنید چیست فیلترینگ مک یتر در مورد مک فیلترینگ بدونید، سری به مقالهبیش

 .یوتل مودم توی مک تنظیمات
وارد نشه، هیچ دستگاه  MAC روی روتر بی سیم فعال باشه و آدرس MAC Filtering توجه داشته باشید که اگر

 .تونه به مودم وصل شهسیمی نمیبی
رو انتخاب  MAC Filterرو انتخاب کنید. بعد از نوار سمت چپ،  Firewall برای تنظیم مک فیلتر، از نوار باالی صفحه

 .کنید

 
 لتنظیمات مک مودم یوت-7تصویر

های ورودی و خروجی به شبکه رو فیلتر کنید. آدرس مک رو باید از روی تونید آدرسمی Direction در قسمت
تم یا گوشی خودتون پیدا کنید. آدرس مک، یک آدرس فیزیکی مختص دستگاهه. بعد از مشخص کردن سیس

تونن به مودم شما دسترسی شده میهای مشخصکلیک کنید. با این کار، فقط دستگاه Add آدرس مک، روی گزینه
 .داشته باشن

  

https://netran.net/mag/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-d-link-%D9%88-tenda/
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 تاینترن اتصال تست Test Ping – تنظیمات
از  .Ping Test که مودم شما به اینترنت وصل شده و همه چی درسته، باید برید سراغکه مطمئن بشید برای این

رو انتخاب کنید. از  Diagnosticsرو انتخاب کنید. از نوار سمت چپ،  Maintenance نوار باالی صفحه، قسمت
 .شهبراتون باز می 8-تصویر .Ping برید سراغ Diagnostics ی زیرمنوی باز شده

کلیک کنید. اگر جواب درستی  Ping مربوط به یک سایت رو وارد کنید. بعد از اون روی IP ؛ یکHost در قسمت
 .گرفتید، یعنی شما به اینترنت وصل شدید

 
 تپینگ تست یا همون تست اتصال اینترن-8تصویر

 ممود پنل به ورود رمز تغییر
، از نوار Maintenance ل رو هم تغییر بدید. از همون قسمتها، خوبه که رمز ورود به پنبرای امنیت بیشتر مودم

ی عبور انتخابی خودتون رو وارد رو انتخاب کنید. در صفحه زیر، نام کاربری و کلمه Password سمت چپ گزینه
 .راحتی همین به د.کلیک کنی Add کنید، سپس روی گزینه
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 لتغییر رمز ورود به پن-9تصویر
 یزمان تنظیمات تغییر

 رای تنظیمات زمانی مودم، قسمتخوبی کار نکنه. باگر تنظیمات زمانی مودم شما درست نباشه، ممکنه به
Maintenance  ،در باالی صفحه رو انتخاب کنید. از نوار سمت چپTime ی زیر براتون باز رو انتخاب کنید. صفحه

یعنی همون  LocalTime رو به DayLight یتونید گزینهشه. تنظیمات مربوط به زمان سیستم رو وارد کنید. میمی
 .زمان محلی تنظیم کنید
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 متنظیم زمانی مود-10تصویر
 ممود فای وای رمز تغییر

جا کامال براتون فرآیند تغییر رمز رو توضیح ، اونیوتل مودم فای وای رمز تغییر هبرای تغییر رمز، برید سراغ مقال
 .دادیم

  

 restore & Backupلیوت مودم تنظیمات 
تون آپخواین بکآپ گرفته باشید و بها هم ممکنه قبال بکآپ بگیرید. بعضی وقتبهتره از تنظیمات مودمتون بک

رو انتخاب  Update، بعدش هم از نوار سمت چپ، Maintenance رو بازیابی کنید. به هر حال، باید برید بخش
تونید تنظیمات می save setting رو انتخاب کنید. از قسمت Backup/restoreکنید. حاال از منوی بازشده، 

 .تون رو بازیابی کنیدتونید تنظیمات قبلیهم می Load Settings from File تون رو ذخیره کنید. از قسمتفعلی

https://netran.net/mag/utelmodem/
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 Backup & restore بخش -11تصویر 

 لیوت مودم متنظی در Firmware آپدیت
Firmware های جدیدی به مودم شما افزار، ویژگیروزرسانی این نرمکنه. با بهافزاریه که مودم شما اونو اجرا مینرم
رو  Firmware کنه. اکثر اوقات مودم خودشگیری پیدا میتون تغییر چشمشه و گاهی عملکرد مودماضافه می

 Update کلیک کنید. از نوار سمت چپ روی Maintenance ، رویFirmware کنه. برای به روزرسانیروزرسانی میبه
 تونید فایلمی Browse کلیک کنید. حاال با کلیک روی Firmware Update کلیک کنید. از منوی باز شده، روی

 .دانلودشده رو انتخاب کنید و آپلود کنید
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 Firmware به روزرسانی-12تصویر 

  

  U304Aمدل یوتل مودم تنظیم
های کنیم، چون معموال مودمهای اشاره شده در باال رو بررسی نمیی بخشهمه A304U دیگه برای مودم یوتل

 یا همون کانفیگ اولیه مودم Wizard ساخت یک برند تنظیمات مشابهی دارن. قصد داریم توی این بخش فقط
A304U رو توی نوار آدرس مرورگر باید تایپ  192.168.1.1دونیم آدرس همونطور که می… کنیم. خب رو بررسی می

 .به تنظیمات مودم وارد بشیم admin و admin ی عبوری زیر باز بشه و با نام کاربری و کلمهکنیم تا صفحه

 A304 صفحه ورود به تنظیم مودم یوتل-13تصویر 

 .رو انتخاب کنیم Wizard بینیم که برای کانفیگ اولیه مودم باید گزینهی زیر رو میی دوم، صفحهدر مرحله
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 Wizard اولین مرحله برای -14تصویر 

ا این دو مقدار با مشکل هستن، اما اگر ب 35و  0رو باید مقداردهی کنیم. این دو معموال  VCI و VPIصفحه زیر، 
 .برخورد کردید، با پشتیبانی تماس بگیرید

 
 wizard دومین مرحله-15تصویر 

 .انتخاب بشه PPPOE کنیم، که معموال بهتره، نوع اتصال به اینترنت رو انتخاب میتوی مرحله بعد
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 Wizard سومین مرحله -16تصویر 

 .هستش که بهتره روی حالت خودکار بمونه IP صفحه بعدی مربوط به تنظیمات

 wizard چهارمین مرحله-17تصویر 

 .ی زیر وارد کنیدبهتون داده رو توی صفحه ISP ی عبوری کهکاربری و کلمهحاال دیگه وقتشه که نام 
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 Wizard پنجمین مرحله -18تصویر 

 .هم بررسی کردیم V301 هستش که برای مودم LAN صفحه بعدی همون تنظیمات
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 Wizard ششمین مرحله-19تصویر 

فای شماست. ، رمز وایPre-shared key. تونهکه همون اسم شبکه SSIDدیگه رسیدیم به تنظیمات شبکه وای فای، 
شده در تونید با روش گفتهجای اینکه این همه مراحل رو طی کنید، میاگر یه روزی رمزتون رو فراموش کردید، به

تونید های رمزنگاری هم میتر رمزتون رو تغییر بدید. در قسمت پروتکلفای مودم یوتل سریع مقاله تغییر رمز وای
 .ی مناسب رو انتخاب کنیدتر گزینهآگاهانه رمزنگاری هایپروتکل با توجه به مقاله

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
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 Wizard هفتمین مرحله-17تصویر 

کلیک کنید. بعد  Apply changes ده، که اگر درسته باید بر رویدر آخر هم بهتون یک خالصه از همه تنظیمات می
 .تونید ازش استفاده کنیدشه و میثانیه، مودم شما به تنظیمات جدید ست می 29از 
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 Wizard ت اعمال شده در طیای از تنظیماخالصه-18تصویر 

های مختلف مودم رو براتون بگم. امیدوارم این مقاله شه خالصه و مفید قسمتمن سعی کردم تا جایی که می
براتون مفید بوده باشه، اما اگر جایی مشکل داشتید و به مشکل برخوردید، با ما در میون بزارید تا من و همکارام 

 .فع کنیمتون رو رخیلی سریع بتونیم مشکل


