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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران   مجله نت   
احسان نعنایی نویسنده:    

 

زش تنظیم مودم  آمو

TP-Link 

 ها ممکنه برای تغییر رمز وای فای مودمبعضی وقت
Link -TP در دارین  قصد  که  تغییراتی  انجام  یا 

تنظیمات دستگاه به وجود بیارین، برای ورود به پنل 
مودم  شرایطی  چنین  در  بشین.  مشکل  دچار  مودم، 

دوباره باید   اون  پیکربندی  تنظیمات  و  بشه  ریست 
خوام انجام بشه. در این بخش از مجله »نت ران« می

فکر . ای انجام بدم این تنظیمات رو به صورت مرحله
ی گرم توی این زمستون کنم جای یک چای یا قهوه 

 .کنار این مقاله خالیه!!! همراهم باشین

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-tp-link/
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-tp-link/
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-tp-link/
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این از  بابعد  مودم که  آموزش D-Link تنظیم  به  نوبت  مودم آشنا شدیم،  رسه.  می TP-Link تنظیم 
یا انجام تغییراتی که قصد دارین در  TP-Link ها ممکنه برای تغییر رمز وای فای مودموقت بعضی  

تنظیمات دستگاه به وجود بیارین، برای ورود به پنل مودم، دچار مشکل بشین. در چنین شرایطی 
مودم باید ریست بشه و تنظیمات پیکربندی اون دوباره انجام بشه. در این بخش از مجله »نت ران«  

ی گرم توی فکر کنم جای یک چای یا قهوه  .ای انجام بدمخوام این تنظیمات رو به صورت مرحلهمی
 .این زمستون کنار این مقاله خالیه!!! همراهم باشین

 TP-Link آموزش تنظیم مودم

تونین از طریق وای  وصل کردن مودم به کامپیوتر است. هم می TP-Link تنظیم مودم اولین قدم برای
 LAN ل شدن به مودم از طریق کابلوص.   LANکابل شبکه وصل بشین و هم از طریق مودم فای به

شه در مقایسه با وای فای، سرعت اینترنت باالتری داشته باشین. خب … حاال بریم  معموال باعث می
 .که تنظیمات مودم رو انجام بدیم

کنین و تازه هم اینترنت خریدین، به اینترنت دسترسی اگر اولین باره که مودم رو به کامپیوتر وصل می
 .تون تماس بگیرین (ISP) شرکت ارائه دهنده اینترنت نخواهید داشت و باید با

 به صفحه تنظیمات ودور

 صفحه ورود به تنظیمات مودم  - 1تصویر 

https://netran.net/%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/%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/%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/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/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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/
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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که مدل مودم چی هستش، اینه که وارد بدون توجه به این TP-Link اولین قدم برای تنظیم مودم
مودم رو در قسمت باالی صفحه و جایی که  IP صفحه تنظیمات مودم بشیم. برای این کار باید آدرس

می رو  وارد  آدرس  می کنیم. صفحهزنیم،  باز  براتون  به ای  ورود  عبور  رمز  و  کاربری  نام  باید  که  شه 
 .هست admin ی عبور ها نام کاربری و کلمهتر مودمرو وارد کنین. در بیش تنظیمات مودم

 مودم IP پیدا کردن

 

 ویندوز  Run زارافنرم -2تصویر 

IP   تون،هستش. اگه حاال از روی شانس  192.168.1.1ها  درصد مودم  98آدرس تقریبا IP   مودم شما
رو جستجو کنین و  Runویندوز،  Start تونین از منویدرصد بود، جای نگرانی نیست. می 2جزو اون 

 .تون رو پیدا کنین IP ، آدرسCmdدستورات با کمک گرفتن از

https://netran.net/mag/finding-modem-ip/
https://netran.net/mag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-cmd-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/
https://netran.net/mag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-cmd-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/
https://netran.net/mag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-cmd-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/
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 ویندوز  CMD محیط -3تصویر

IP شده در بخشنوشته Default Gateway شه آدرس آی پی مودمی که به اون وصل هستینمی. 

تون باشه که حتما  رو برای ورود به تنظیمات مودم وارد کنین، حواس  192.168.1.1خواین  زمانی که می 
کنین، نه در جستجوی گوگل. اگه این  جایی بزنین که آدرس یک سایت رو وارد و جستجو میهمون

 .شینمی 192.168.1.1سایت وارد کنین، وارد وب آدرس رو در قسمت جستجوی گوگل 

 

 wizard شروع برنامه

رو  TP-Link از قدیم گفتن شنیدن کی بود مانند دیدن. برای همین آموزش ویدیویی تنظیم مودم
 .براتون گذاشتم خیلی خیلی بهتر بتونین خودتون کار کانفیگ رو انجام بدین
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  Wizard تنظیماتصفحه شروع   -4تصویر شماره 

گرده و  فرض کارخانه برمیی تنظیمات اون به حالت پیشکنین، همهزمانی که مودم رو ریست می
 .شه که تازه مودم رو خریدینمثل وقتی می

ده که طراحی شده، این امکان رو به کاربران می  TP-Link که برای تنظیم مودم Wizard کمکی برنامه
 .اولیه رو انجام بدن Config ودم و شبکه بتوننبا هر سطح دانش در زمینه م
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 صفحه اطالعات و وضعیت مودم  -5تصویر 

شین که اطالعاتی کلی در مورد ای مواجه میبعد از اولین ورودتون به تنظیمات مودم، با چنین صفحه
 .ک کنین کلی Quick Start باید روی تب Wizard ده. برای اجرای برنامهمودم رو در اختیارتون قرار می 
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 6تصویر 

 .شهشروع می  Quick Wizard فرآیند Next با کلیک روی

   TP-Link ورود اطالعات زمانی در مودم

 ورود اطالعات زمانی -7تصویر
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ای که در اون قرار دارین رو مشخص کنین. ما که در داخل ایران  در این مرحله باید موقعیت زمانی
 .بزنیم Next کنیم؛ و سپسکلیک  Tehran هستیم، باید روی

 ISP  تنظیمات اینترنت و اطالعات

 

 ISP تنظیمات -8تصویر
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 .باید کشور ایران رو انتخاب کنین Country در بخش
ISP یا همون شرکتی که ازش اینترنت گرفتین رو از لیست پیدا کنین. 

ISP Connection Type  نوع ارتباط ابنترنت( باید حتما روی گزینه( PPPOE/PPPOA باشه. 
گرفتین رو وارد  ISP باید نام کاربری و رمز عبوری که از شرکت Password و Username در قسمت

تماس بگیرین و یوزر و پسورد رو   ISP تونین با پشتیبانیاگه اون رو فراموش کردین، می) کنین
 .(ازشون بگیرین

VIP و VCI ولی محض  (زنیمها دست نمیاونباشن؛ پس به  35و  0فرض صورت پیشباید به
تون تماس گرفتین، در مورد این ISP با Password و Username احتیاط، زمانی که برای گرفتن

 )مقادیر سوال بپرسین
Connection Type هم باید روی همون PPPoE LLC که هست، بمونه. 

 .بزنین Next که این اطالعات رو وارد کردین، رویبعد از این

 انتخاب نام مودم و رمز وای فای

 

 تنظیمات امنیتی مودم -9تصویر 
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 Access رو برای Activated تون فعال باشه، باید طبق تصویر، گزینهاگه قصد دارین وایرلس مودم
Point انتخاب کنین. 

SSID  های تونین در لیست شبکههمون اسمی هستش که مودم رو می WiFi   .با اون نام پیدا کنین
فرض، نام مدل آن است طور پیشهر مودم به SSID .موردنظرتون رو در این قسمت تایپ کنیننام  

 .تون، بهتره اون رو عوض کنینتر شبکه اینترنتو برای امنیت بیش

وجوها نمایش داده نمیشه و البته بذارین، نام مودم شما در جست  Yes رو روی Broadcast SSID اگر
 .قابل تغییر دادن هستش

پیشبرا لیست  از  مودم،  امنیت  بردن  باال  و  رمزگذاری  سیستم  نوع  تعیین  بهتره ی  -WPA روتون 
PSK/WPA2-PSK رو انتخاب کنین. 

Encryption  رو بذارین روی TKIP/AES  

تون رو وارد کنین )توجه کنین رمزی که انتخاب  تونین رمز دلخواه می Pre-shared Key در قسمت
و *، که به   &،  @ کارکتر داشته باشه و حتما در اون از کاراکترهای خاص مث  8تر از  کنین، بیشمی

 (.کنن، استفاده کنینتر کردن رمز عبورتون کمک میسخت

 .کلیک کنین Next در آخر هم روی

ترین روش است. برای جلوگیری از روزترین و امنبه اریهای رمزنگپروتکل در میان  WPA2 پروتکل
 .هک شدن وای فای بهتره که از نوع رمزنگاری استفاده کنین

 

 

 

 

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
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 ذخیره تنظیمات 

 

 ذخیره تغییرات -10تصویر 

با ذخیره اطالعات وارد شده، به پایان   Wizard در بخش TP-Link ، تنظیم مودمSave با کلیک روی
 .رسهمی

انجام نشده، چراغ اینترنت روی مودم،  ISP شه و تنظیماتکنین، زمانی که مودم ریست میاگه توجه  
قرمز هستش. ولی االن اگر نگاه کنین، چراغ اینترنت مودم، روشن و سبز هستش. اگه چراغ هنوز 

 .بار مودم رو خاموش و بعد از چند دقیقه روشن کنینقرمز بود یا خاموش، یک

ای  رو انجام بدیم، ولی ممکنه بخوایم تغییرات دیگه TP-Link نستیم تنظیم مودمبا انجام این مراحل تو
 .تر پیش ببریمایکم بحث رو حرفههم روی مودم ایجاد کنیم. با من همراه باشین تا یه
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LAN 

 LAN تنظیمات -11تصویر 

LAN شه گفت این  یشناسیم. ممون با اتصال سیمی یا کابل شبکه مییا شبکه اتصال محلی رو همه
با اتصال وایرلس، هم سرعت بیشنوع اتصال در شبکه  تر دارند و هم امنیت باالتر.  ها در مقایسه 

 .پیدا کنین LAN زبانه Interface Setup تونین از بخشتنظیمات اون رو هم می
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DHCP 

اصی اختص IP نیاز به یک طور حضور در شبکه،  هر دستگاهی برای وصل شدن به اینترنت و همین
صورت خودکار هستش و به DHCP پروتکل و مدیریت کردن پیکربندی اون، کار IP داره. اختصاص این
تونین  می LAN تر از قسمتپایین  شه کمیرو می DHCP ده. تنظیمات مربوط بهاون رو انجام می

 .تغییر بدین

 MAC Filtering  مک فیلترینگ

 

 تنظیمات مک آدرس  -12تصویر 

https://netran.net/mag/dhcp-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://netran.net/mag/dhcp-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://netran.net/mag/dhcp-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
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قدر هم که شما رمز سختی انتخاب کنین، باز هم ممکنه هک بشین. با این  ها، هر چهبعضی وقت
قدری راحت بشه. بهتون از بابت هک شدن  تونین کاری کنین که دیگه خیالگم میراهی که بهتون می 
تونین خودتون مشخص کنین که چه افرادی بتونن از مودم برین باال که فقط می امنیت مودم رو می 

 .به ما این قابلیت رو خواهد داد انجام مک فیلترینگ  .و اینترنت استفاده کنن

 Interface وارد پنل مودم بشین و از تب TP-Link برای انجام این کار باید وارد مث تنظیم مودم
Setup ،روی گزینهموجود در منوی باال Wireless کلیک کنین. 

مربوط به تنظیمات مک فیلترینک  (Wireless MAC Address Filter) آخرین بخش در این قسمت
 Action رو انتخاب کنین. در قسمت Activated هستش. برای استفاده کردن از این ویژگی باید گزینه

 .هایی نتونن به مودم متصل بشنهایی بتونن یا چه دستگاه چه دستگاه تونین مشخص کنین می

 انجام مک فیلترینگ  -13تصویر 

هایی که وارد مشخص کنید. مک آدرس Action های در قسمتتونین با انتخاب گزینهاین رو هم می
 Deny) لتوانند متصو یا نمی (Allow association) کنید قادر به متصل شدن به مودم هستندمی

association   )ها را باید وارد کنید. سپس برای ذخیره  شوند و در فیلدهای پایین آن هم مک آدرس
 .انتخاب کنید Save شدن تنظیمات، گزینه

حتی اگر کسی رمز وای -تون انجام بدین  خوبیه این قابلیت اینه که اگه مک فیلترینگ رو روی مودم 
 .مودم وصل بشه و از اینترنت استفاده کنه تونه بهنمی  -فای رو هم داشته باشه

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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Ping Test ( پینگ تست اتصال اینترنت )

 

 تست پینگ اینترنت  -14تصویر 

کنن که اتصال به سرور و به نوعی وصل بودن اینترنت معموال برای این استفاده می پینگ اینترنت از
ن و منتظر دریافت پاسخ سایت یا سرور رو وارد کنییک وب IP رو بررسی کنن. برای پینگ گرفتن باید

https://netran.net/mag/%d9%be%db%8c%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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شه. اگر اینترنت شما وصل نباشه و پینگ بگیرین،  ثانیه حساب میبمونین. زمان پینگ بر حسب میلی
 .شینمواجه می Request Time Out که ارتباط برقرار نیست، با خطایبه دلیل این

 

 عوض کردن رمز ورود به صفحه مودم

 تغییر رمز ورود به پنل مودم -15تصویر 

جای رمز و به  adminجای نام کاربری،  برای وارد شدن به تنظیمات مودم به  جوری که دیدین،همون
شه برای باال  هاست. توصیه میتر مودمفرض بیشرو وارد کردیم که یوزر و پسورد پیش   adminعبور،

بشین   Maintenance تونین وارد بخشبردن امنیت، حتما این رمز رو عوض کنین. برای تغییر رمز می
کنین که امکان وارد کردن رمز جدید  رو انتخاب کنین. مشاهده می Administrator و اولین تب که 

 .کلیک کنین Save رو در این قسمت دارین. بعد از وارد کردن رمز جدید و تکرار اون، روی
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 تغییر زمان و مکان مودم

 تنظیمات مکانی و زمانی  -16تصویر 

تونین زمان و  هستش، می Time Zone بشین و کلیک روی دومین تب که Maintenance از بخش
 .کنین رو تغییر بدینمکانی که از مودم دارین استفاده می

 

 تغییر رمز وای فای مودم

هایی که از پنل مودم داریم، برای عوض کردن رمز وای فای هستش. برای  ترین استفاده یکی از بیش 
بشین. از  Wireless وارد قسمت Interface Setup باید از بخش TP-Link فای مودم تغییر رمز وای  

تونین رمز رو عوض کنین. پسورد جدیدتون هستش، می  WPA-PSK/WPA2-PSK قسمتی که نام آن
 .کلیک کنین Save وارد کنین و در آخر روی Pre-Shared Key رو داخل کادر
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 Backupو Restore مودم 

گر  آپ  بک  به بخشبرای  باید  مودم  از  به قسمت Maintenance فتن  وارد شدن  از  بعد  و   برین 
Firmware ی روی دکمه Romfile Save که مقابل Romfile Backup  کار این  با  بزنین.  داره،  قرار 

بکمی بگیرینتونین   .آپ 
 New بلکه مقا Browse آپی که قبال گرفتین هم باید روی دکمهکردن اطالعات و بک Restore برای

Romfile Location تون فایل رو پیدا و بارگذاری کنینقرار گرفته بزنین و از داخل سیستم. 

 

Firmware 

 Firmware تنظیمات -17تصویر 

مودم داخلی  حافظه  داخل  که  اطالعاتی  میبه  ذخیره  می Firmwareشه،  ها  واقعگفته  در   شه. 
Firmware داشته باشه. بعضی مواقع که مودم قطع و وصلی کنه عملکرد بهتری  به مودم کمک می

تونین  های اون رو انجام بدین، بدون شک می Framware آپدیت کنه، اگرخوبی کار نمیداره یا به
 .وضوح انجام بدینتغییر رو به

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-framware-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-framware-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-framware-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/
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مودم دقیق  مدل  باید  کار  این  نسخهبرای  و  کنین  پیدا  رو  خود تون  از  رو  اون  با  مطابق  فریمور  ی 
 برین و بعد با کلیک روی دکمه Maintenance انلود کنین. سپس باید به بخشد TP-Link سایتوب

Browse که مقابل New Firmware Location  قرار داره، آدرس فایل موردنظرتون رو وارد کنین تا
 .بارگذاری بشه

 

 حرف آخر 

ر کنه که نیازه تغیی TP-Link های مختلفی که برای تنظیم مودممن سعی کردم در این مطلب، بخش
رو بهتون نشون بدم تا در کانفیگ مودم به مشکلی برنخورین. خودتون یک بار این کارها رو انجام  

اون در بخش نظرات  مواجه شدین،  با مشکلی  اگه  در سریعبدین،  کنین.  رو مطرح  زمان، ها  ترین 
 .دنتون رو می کارشناسان نت ران پاسخ


