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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران   مجله نت   
احسان نعنایی نویسنده:    

 

دی  ADSLتنظیم مودم 

 (D-Linkلینک )

روز   هر  اینترنت،  گسترش  و  تکنولوژی  پیشرفت  با 
کاربرای اینترنت بیشتر و بیشتر میشن. برای استفاده  

شرکت  از  رو  اینترنت  سرویس  باید  اینترنت،  های  از 
بخریم.  مثل مخابرات و شاتل    (ISP)ی اون دهنده ارئه 

از  مودم  بعد  داریم   خرید  نیاز  اینترنت،  سرویس  و 
خودمون رو برای دسترسی به   ADSL مودم  تنظیم تا

مودم  بدیم.  انجام  برای  اینترنت  مخابرات  که  هایی 
می  پیشنهاد  مودماستفاده   link -Dو  link -TPکنه؛ 

 D-خوام روش تنظیم مودم هست. توی این مقاله می 
Link  رو آموزش بدم. 

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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با پیشرفت تکنولوژی و گسترش اینترنت، هر روز کاربرای اینترنت بیشتر و بیشتر میشن. برای استفاده  
از شرکتاز   رو  اینترنت  باید سرویس  ارئهاینترنت،  مثل مخابرات و شاتل   (ISP) ی اوندهنده های 

از بعد  تا مودم  خرید  بخریم.  داریم  نیاز  اینترنت،  برای   ADSL مودم   تنظیم  و سرویس  رو  خودمون 
-TP کنه؛ مودم هایی که مخابرات برای استفاده پیشنهاد میانجام بدیم. مودمدسترسی به اینترنت  

link و D-link خوام روش تنظیم مودمهست. توی این مقاله می D-Link رو آموزش بدم. 
مقاله رو از آخر مطلب ذخیره   PDF تر به مطالب این مقاله، فایلتونید برای دسترسی راحتشما می

 .کنید

 ADSL مودم تنظیم قدم به قدم راهنمای
شه. شما بدون نیاز به تماس  تر براتون میگم، خیلی ساده انجام میتنظیم مودم با مراحلی که پایین

تونید مودم رو خودتون تنظیم کنید. برای انجام  ها و انجام دادن این مراحل، میبا پشتیبانی شرکت 
سیم بخواید  دارید؛ اگر از روش بی LAN شبکه   کابل  این مراحل، بجز مودم، نیاز به کابل تلفن، اسپلیتر و

 .نیاز ندارید LAN این مراحل رو انجام بدید؛ دیگه به کابل
برندمودم از معروف D-Link های  با  یکی  و  بازخورد کیفیتترین  ایران  در  که  برندهایی است  ترین 

 .خوبی از سوی خریداران این برند داشته
 Link-D   مودم   تنظیم   آموزش  -1

شه رو به پشت مودمتون برای شروع کافیه کابل تلفن رو به اسپلیتر و کابلی که از اسپلیتر خارج می
کنه؛ استفاده از اسپلیتر، نویزهایی ها جدا میداده وصل کنید. اسپلیتر طوری ساخته شده که صدا رو از  

ایجاد می اینترنت، توی مکالمهشه، برطرف میرو که موقع مکالمه  از  استفاده  تا هنگام  ی شما  کنه 
 .مشکلی ایجاد نشه

های رو به کامپیوتر و یه سر رو به یکی از پورت  LAN بعد از اتصال سیم تلفن به مودم، یه سر کابل
شید؛ دسترسی به اینترنت به مودم وصل می LAN کنید. زمانی که برای اولین بار با کابل مودم وصل  

 !ندارید و نیازمند تنظیم مودم هستید

که برای مودم شما تنظیم شده رو وارد کنید.    IP)نوار آدرس( مرورگر خودتون آدرس    URLتوی بخش  
فیه این آدرس رو مثل عکس زیر )عکس است. کا 192.168.1.1 هافرض برای مودماین آدرس بطور پیش

 ( توی جای مشخص شده مرورگر خودتون وارد کنید.1
 

ای تغییر داده باشه، توی این حالت برای پیدا  مودم رو قبال خودتون یا کس دیگه IP ممکنه آدرس
رو بخونید، تا بتونید این   مودم IP پیدا کردن ویندوز بشید. آموزش CMD مودم باید وارد برنامه IP کردن

https://netran.net/%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/mag/finding-modem-ip/
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تونید این  کار رو راحت انجام بدید. توی این مقاله هم با ویدیو و هم با تصویر، گفتیم که چطور می
 .و مک انجام بدید iOSکار رو توی ویندوز، اندروید، 

دید اما نتونستید به پنل کاربری وارد بشید، اول اتصال کامپیوتر به مودم رو چک رو وارد کر IP اگه
کنید )مودم باید به وسیله کابل شبکه یا وای فای به کامپیوتر متصل باشد(. همچنین باید مطمئن  

 .پی شما روی اتوماتیک تنظیم شده باشهبشید که آی

 

 
 

شید. توی ی تنظیمات مودم وارد می ی اینتر به صفحهو زدن دکمه  192.168.1.1با واردکردن آدرس  
 .رو وارد کنید admin کافیه Password و Username بخش

برای هر دو  admin از ADSL بطور پیشفرض نام کاربری و رمز عبور برای ورود به پنل تنظیمات مودم
، این نام کاربری و رمز عبور رو تغییر  شه. البته بهتره برای جلوگیری از هک شدن وای فایاستفاده می

 .بدید
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wizard setup 

 ، مثل تصویر زیر توی ستون چپ روی بخشD-link ی تنظیمات مودمپس از وارد شدن به صفحه
Wizard بزنید و بعد روی Setup کلیک کنید تا با قسمت Wizard وارد بشید. روی Setup Wizard 

 .بزنید تا نصب شروع بشه

 
ای از مراحل رو برای  رسید که خالصهای می، مثل تصویر پایین به صفحهSetup Wizard کلیک رویبا  

 .بزنید Next کنه. برای ادامه رویشما لیست می

 
  ADSL مودم   تنظیم   صفحه   به   ورود   رمز   تغییر  -2



 ینک دی ل ADSLدم تنظیم مو 
 

 

5 

 

روی کلیک  وارد صفحهNext  با  پایین  تصویر  که میای می، طبق  به  شید  ورود  رمز  ی  صفحهتونید 
 فرضتوی این بخش اول رمز پیش  . admin  ری و پسوردبهمون نام کار) تنظیمات مودم رو تغییر بدید

(admin)بعد رمز جدید و در آخر تکرار رمز جدید رو وارد کنید. بعد از انجام این مراحل روی ، Next 
 .بزنید

 
  

 زمان   و   تاریخ   تنظیم  -3

شید. توی این مرحله، طبق تصویر پایین باید زمان هدایت میی بعدی  شما به مرحله Next با انتخاب
 .بزنید Next رو تنظیم کنید. برای این کار الزمه که موقعیت زمانی تهران رو انتخاب کنید و روی

 
 اینترنت   دهنده   ارئه  شرکت   با  ADSL مودم   ارتباط  برقراری   ایجاد  -4
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اطالعات تکمیلی رو وارد کنید. توی این قسمت شید که باید  ای مواجه میی بعد با صفحهتوی مرحله
ایران، رو   رو روی Protocol و Other یرو روی گزینه Internet Service Provider یا  ISP  کشور 

PPPOE  قرار بدید. بعد از این کار Connection Type رو به LLC  همچنین تغییر بدید .VPI و VCI 
اینترنت، بطور پیشدهنده ارئههای  برای بیشتر شرکت با   35و    0فرض  ی  برای اطمینان  اما  هست 

 .پشتیبانی شرکت اینترنتی خود تماس بگیرید و از اپراتور بپرسید

6 
 Password و Username کنید، برای دسترسی به اینترنت طور که توی تصویر باال مشاهده میهمون

گرفتید رو وارد کنید تا مودم بتونه از اینترنت استفاده    ایمورد نظر که از مخابرات یا هر شرکت دیگه
 .کنه

 رمز   و  SSID تنظیم  -5
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7 
های مشخص شده، در بخش اول نام وای فای  بینید، توی قسمتطور که توی تصویر باال میهمون

 .و توی بخش دوم رمز وای فای رو انتخاب کنید (SSID) خودتون

 WPA2 .رو انتخاب کنید WPA2-PSK گزینه Security Level برای امنیت بیشتر در بخش •
و  دریافتی  اطالعات  رمزگذاری  و  کردن  ایمن  کار  که  رمزنگاری هست  پروتکل  یه  واقع  در 

 .خروجی رو انجام میده 
 یبرای دیده شدن وای فای شما در لیست وای فای گزینه visibility status توی بخش •

Visible اگر کنید.  انتخاب  کسی  Invisible رو  رو  شما  فای  وای  اسم  کنید،  انتخاب  رو 
بینه. توی این حالت برای اتصال به وای فای، کاربر باید هم اسم وای فای رو وارد کنه نمی

 .و هم رمز وای فای رو
دونه(، اما اگر امنیت باالتری داره )چون کسی اسم وای فای شما رو نمی Invisible حالت •

های دوباره باید وارد تنظیمات مودم بشید و اون رو تغییر بدید. اگه همسایهفراموش کنید،  
 !کنن، این مورد توصیه میشهفای رو هک میشیطونی دارید که وای

 .بزنید Next در آخر روی دکمه
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 شده   وارد   اطالعات   تایید  :ADSL مودم   تنظیم   آخر   مرحله  -6

8 
شید؛ این صفحه اطالعاتی رو به شما  تصویر باال روبرو می با   ADSL ی آخر تنظیم مودمتوی مرحله

  .زده و اطالعات رو تأیید کنید Apply ده که توی مراحل باال وارد کردید. روی دکمهنشان می

خودون رو بدون هیچ مشکلی تنظیم کنید. اگر   D-Link با انجام مواردی که در باال گفته شد مودم
از مودم و  نیست  لینک  پیشنهاد می  مودمتون دی  کنید،  استفاده می  لینک    روش  کنمهای تی پی 

 .رو مطالعه کنید Link-TP مودم تنظیم

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-tp-link/
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-tp-link/
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-tp-link/
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-tp-link/
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-tp-link/

