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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
نوشين خنجرينویسنده:   

 

 D-Linkمودمبررسي 
DSL-2740U 

دونیم هرچقدر هم که بخوایم مون میخب دیگه االن همه
ی االن بدون اینترنت در دوره و زمونه انکارش کنیم، زندگی

این مسئله رو قبول  خاطر همین بهتره کهواقعا سخته، به
های هستین، بهتره که از مودم خرید مودم اگر به فکر کنیم.

کنین، در این  پرطرفداری که در بازار وجود دارن انتخاب
 TP-Link و  D-Link هایخصوص بعضی از مودم

در این مطلب  های عزیزرانینت .های خوبی هستنگزینه
رو انجام   DSL-2740U بررسی مودم دی لینک خواممی

بدم، چون کاربران زیادی در ایران از این مدل استفاده 
مودم شما هم مدلش همینه یا قصد خرید یک  کنن. اگرمی

 .مودم رو دارید، با ما همراه بشین

 

 

https://netran.net/mag/d-link-dsl-2740u/
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ی االن بدون در دوره و زمونه دونیم هرچقدر هم که بخوایم انکارش کنیم، زندگیمون میخب دیگه االن همه
 این مسئله رو قبول کنیم. خاطر همین بهتره کهاینترنت واقعا سخته، به

کنین، در این  های پرطرفداری که در بازار وجود دارن انتخابهستین، بهتره که از مودم خرید مودم اگر به فکر 
 .های خوبی هستنگزینه TP-Link و  D-Link هایخصوص بعضی از مودم

 
رو انجام بدم، چون کاربران  U2740-DSL  بررسی مودم دی لینک خوامدر این مطلب می های عزیزرانینت

مودم شما هم مدلش همینه یا قصد خرید یک مودم رو دارید،  کنن. اگرزیادی در ایران از این مدل استفاده می
 .با ما همراه بشین

 DSL-2740U مودم دی لینک

 

 های کاریس که به درد استفاده در منزل و محیطکارهوایرلس همه روتر یک U2740-DSL كمودم دی لین
و  ISP هستش و اگر 2/2ADSL+ خوره. اتصال شما به اینترنت از طریق این مودم با درگاهمی کوچیک

https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/mag/d-link-dsl-2740u/
https://netran.net/mag/d-link-dsl-2740u/
https://netran.net/product-category/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/product-category/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1/
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/
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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تونه مگابیت بر ثانیه هم می 1مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود  24تون راه بده، سرعت دانلودتون تا اینترنت
 .رسهب

تونه اطالعات می N سیماستاندارد بی پورت اترنت برای اتصال کابلی و پشتیبانی از 4این مودم با داشتن 
 ی استفاده از اینترنت پرسرعت رو در اختیارشونثانیه انتقال بده و تجربه مگابیت بر 300کاربران رو با سرعت 

 .قرار بده

2740U D-Link  802.11 دسیمی که استاندارهای بیدستگاه یبا همه b/g/n دارن، کامال سازگاره. 

 ،پروتکل های رمزنگاری ،)SoQ( این مودم به دلیل پشتیبانی از حفاظت فایروال، سیستم کیفیت سرویس
تونه جلوگیری از نفوذ هکرها( می کنترل و بازرسی اطالعات ورودی به منظور (SPI سترسی کاربران وکنترل د

 .امن نیاز دارین رو براتون فراهم کنه ی اون چیزی که برای اتصالی پرسرعت وهمه

و کارهایی مثل محدود کردن دسترسی کاربران  مودم Firmware آپدیت ،تغییر رمز وای فای ،مک فیلترینگ
 .رو باید از طریق تنظیمات مودم انجام بدین

 زمان هم از طریق وای فای و هم از طریقسرعت افت پیدا کنه، همکه تونین بدون ایناز طریق این مودم می
ای که در شبکه ههای دیگتونین اینترنت خودتون رو با دستگاهبه اینترنت وصل بشین. همچنین می کابل شبکه

 .وجود دارن، به اشتراک بذارین

 DSL-2740U حاال بریم سراغ نقد و بررسی مودم دی لینک

 DSL-2740U  بندیجعبه و بسته

 

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
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/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/firmware-modem-update/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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مشکی رنگی که وسط جعبه  مون به مودمکنیم، چشمرو که باز می DSL-2740U بندی مودم دی لینکبسته
ها، یکی از خوره. داخل هرکدوم از این جعبهمی کارتنی کوچیکی که اطراف اونه،های قرار گرفته و باکس

 داده شده. اما این تجهیزات چی هستن؟ تجهیزات مربوط به مودم قرار

 2  )عدد آنتن )چسبیده به مودم 

 1  عدد آداپتور برق 

 1  عدد کابل تلفن که برای وصل کردن مودم به خط تلفن 

 1  عدد اسپلیتر 

 1  بکه برای اتصال مستقیمعدد کابل ش 

 1  عدد CD-ROM با نصب Wizard 
 ی راهنمادفترچه 
 راهنمای نصب 

 یمشخصات فن

خوام در ادامه به که می DSL-2740U رسیم به بررسی مشخصات فنی مودم دی لینکها میبعد از همه این
 .ها اشاره کنمنبعضی از او

ها استفاده پوشش شبکه از اون تونین برای افزایشبل داره که میدسی 5این مودم دو آنتن خارجی با قدرت 
 .شنهستن و جداگانه ارائه نمی ها به صورت متصل به دستگاهکنین. البته آنتن

اتصال مودم به خط  مخصوص که RJ-11 هستن و یک درگاه پورت RJ-45 چهار پورت شبکه داره که از نوع
 .هستش 300Mbpsتا  2740Uتلفنه. سرعت انتقال داده از طریق 

 .هستش 2.4GHzکنه، پشتیبانی می 2740Uفرکانسی که 

 .رو نشون بده WPS تونه وضعیت اتصال به اینترنت، خط تلفن وداره و می LED گرمودم نشان

 802.11b/g/nفای قابلیت پشتیبانی از استانداردهای وای

 .نبع تغذیه مودم هم، آداپتور برقهم
 هرتز 50/60ولت  240-100ورودی: 

 حداکثر ا آمپر DC ولت 12خروجی: 

 .رو هم داره Port Forwarding و DHCP ،QOS ،Virtual Server ،DDNS این دستگاه قابلیت پشتیبانی از
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 DSL-2740U طراحی ظاهری دی لینک

U 2730طور و همین U2790-DSL مودم دی لینک شبیه به U2740-DSL طراحی ظاهری مودم دی لینک
 و ضخامت 51، عرض اون 68طول دستگاه  .گرم هست و فقط هم رنگ مشکی داره 113.4هست. وزن مودم 

قیمت خودش رده و همهای همی مودم از بسیاری از مودممتره. طراحمیلی 42نیز  DSL-2740U مودم دی لینک
 .از این نظر قابل قبوله بهتره و

 واز نمای جل 2740Uمودم دی لینک 

 

https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%af%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-dsl-2790u/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%af%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-dsl-2790u/
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ش شه دستگاه خنک بشه، به زیباییمی که باعثای شکلی که ظاهر جلویی مودم داره، عالوه بر اینحالت پنجره
تونه معانی مختلفی ها میوجود داره که سبز یا قرمز بودن اون LED سری چراغکنه. روی مودم یککمک می

 .خوایم ببینیم هر چراغ چه مفهومی دارهسمت چپ می داشته باشه. از

Power: بودن دستگاهه. زمانی که  اولین چراغیه که سمت چپ مودم قرار داره، مربوط به روشن و خاموش
 .اندازیه، چراغ قرمزه و بعد از روشن شدن، سبز هستراه زنین و دستگاه در حالآداپتور مودم رو به برق می

LAN: ها وجود دارن. هرکدوم از این چراغ ایه که در پشت دستگاهچهار چراغ بعدی، مربوط به چهار پورت شبکه
شه از از طریق اون پورت به اینترنت وصل شدین. در واقع می ی این هستن کهدهندهکه روشن باشن، نشون

 .فهمید که وضعیت اتصال کابل شبکه به چه صورت هستش هاروی این چراغ

Wi-Fi: از روی اون وضعیت فعال  ینتونسیم هستش و میپنجمین چراغ از سمت چپ، مربوط به اتصال بی
 .سیم رو ببینینی بییا غیرفعال بودن شبکه

 

WPS: روشن یا خاموش بودن این چراغ وضعیت فعال یا غیرفعال بودن WPS دهرو نشون می. 

DSL: دریافت داده از مخابرات  ی اتصال مودم به پورت تلفن ودهندههفتمین چراغ از سمت چپ، نشون
زن باشه، یعنی مشکلی برقرار هستش. اگر هم چشمک ال بدون هیچهستش. اگر چراغ ثابت باشه، یعنی اتص

 .مودم به تلفن وصل نشده
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Internet: ده. به اینترنت رو نشون می این چراغ که در واقع آخرین چراغ روی مودمه، وضعیت اتصال مودم
رکتی که از اون اینترنت وصل نیست و برای اتصال، باید با ش اگر چراغ اینترنت مودم قرمز باشه، یعنی به

 .تماس بگیرین. زمانی هم که چراغ سبز ثابت باشه، مودم به اینترنت متصل هستش اینترنت گرفتین،

 تاز نمای پش 2740Uدی لینک مودم 

 

ها ریم سراغ بخشی که پورتمی رو بررسی کردیم، DSL-2740U روی دی لینک LED هایکه چراغبعد از این
چشم خوام از سمت چپ تمام مواردی که بههمراه باشین، می جا به بعد رو با مادر اون قرار گرفتن. از این

 .بررسی کنیم خوره رو باهممی
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 نآنت

آنتنی هستن که در سمت چپ  کنه، دوکنیم، اولین چیزایی که نظر رو جلب میوقتی پشت مودم رو نگاه می
هستش، که قدرت بسیار خوبی دارند و به  5dBiها آنتن و راست دستگاه نصب شدن. قدرت هر کدوم از این

 .بزرگ رو پوشش بده تونه یه خونهراحتی می

DSL 

پورتی که برای ) تلفن هستش ، پورت اتصال مودم به خطDSL پورت خاکستری رنگی که زیر اون نوشته شده
 .(باشه  RJ-11 شه، باید پورتار ستفاده میاین ک

 هپورت شبک

 

تونین یک ازای هر پورت میبه .چهار درگاه زردرنگی که کنار هم قرار گرفتن، مربوط به اتصال شبکه هستن
 .زمان به مودم وصل بشنتونن هممی دستگاه ۴تگاه رو به مودم وصل کنین. تا دس
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WPS 

 ی باالیی مربوط بهگرفتن. دکمه بینیم که به صورت عمودی قراری ریز میهای شبکه، دو دکمهدر کنار پورت
WPS ز اینترنت وارد کردن رمز وای فای، به مودم وصل بشین و ا تونین بدونهستش. به کمک این دکمه می

 .ی نزدیکی از مودم باشهبه این نکته هم توجه کنین که گوشی باید در فاصله استفاده کنین. البته

Wi-Fi 

رو خاموش کنین، اتصال  که مودمتونین بدون اینمی Wi-Fi سیمبه کمک دکمه روشن و خاموش اتصال بی
 .کنینجویی میبرین باال و هم در مصرف برق صرفهمی طوری هم امنیت مودم روبه اینترنت رو قطع کنین. این

مضری که  تونین از انتشار امواجخواین از مودم استفاده کنین، با این کار مینمی تر مواقعی کهاز همه مهم
 .کنینکنه جلوگیری میممکنه مودم تولید می

ON/OFF 

 .شه مودم رو روشن و خاموش کردطور که پایین این دکمه نوشته شده، با استفاده از اون میهمون

 قشیار اتصال آداپتور بر 

 .تونین آداپتور برق رو به مودم وصل کنیناز این قسمت می

 

مودم دسترسی  اگر نتونستین به تنظیمات Reset بینین که کنارش نوشته شدهکنین، شیاری می اگر زیر مودم رو نگاه

ثانیه روی این شیار نگه دارین تا مودم به  30وزن رو برای ی نوک تیز مثل ستونین یک وسیلهداشته باشین، می

 .تنظیمات کارخونه برگرده

 

اینترنت باید انجام بدین، اینه که در  برای اتصال به dsl-2740U اولین کاری که بعد از خریدن مودم دی لینک
 Link-D تنظیم مودم تونین به کمک مطلببدین. این کار رو می پنل مدیریت مودم، تنظیماتی رو انجام

 .مرحله انجام بدینبهصورت مرحلهبه

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/
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 رحرف آخ

به این دلیل که مودمیه که  فنی معرفی کردیم، رو از نظر ظاهری و DSL-2740U در این مطلب مودم دی لینک
های ی زیر یک میلیون تومن، جزو مودمقرار گرفتن در محدوده دلیلدر بازار ایران طرفداران زیادی داره و به

واقعا یکی  تونم بگمخواین مودم بخرین، میهای کوچک میبرای استفاده در منزل یا شرکت خوش قیمته. اگر
 .هایی که دارین، همین مدل هستشاز بهترین گزینه

با یه جستجوی ساده در گوگل،  های پرفروش و پرطرفدار اینه که اگر با مشکلی مواجه بشین،خوبی خرید مودم
تونین جواب خیلی گوگل هم نیستا، در همین مجله نت ران می تونین اون رو برطرف کنین. البته نیازی بهمی

ما  تون رو مطرح کنین،تونین در بخش نظرات، سوالوفق نشدین که میکنین، اگر هم م از سواالت رو پیدا
 .دیمخیلی زود بهش پاسخ می


