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 آموزش تنظیم مودم زایکسل 

 
مودم  تنظیم  ویدیویی  آموزش  تونه  می  zyxel دیدن 

مودم  کانفیگ  راحت  خیلی  که  کنه  کمک  های  بهتون 
یاد   رو  موضوع  اصل  وقتی  بدین.  انجام  رو  زایکسل 

ها با هم  فضای تنظیمات مودم قدر هم که  بگیرین؛ هر چه 

 .فرق داشته باشن دیگه براتون اهمیتی نداره

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-%d8%b2%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%84/
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های زایکسل رو تونه بهتون کمک کنه که خیلی راحت کانفیگ مودممی zyxel دیدن آموزش ویدیویی تنظیم مودم
ها با هم فرق داشته باشن  قدر هم که فضای تنظیمات مودمانجام بدین. وقتی اصل موضوع رو یاد بگیرین؛ هر چه

 .دیگه براتون اهمیتی نداره

تاپ وصل کنین و وارد تنظیمات اون  اینه که مودم رو به کامپیوتر یا لپ  زایکسلتنظیم مودم    اولین قدم برای
تون هنوز انجام نشده، بهتره که  خواین به مودم وصل بشین و تنظیمات اینترنتاگر برای بار اوله که می .بشین

 .از کابل استفتده کنین

 ورود به تنظیمات پنل 

هستش، داخل  192.168.1.1مودم رو که در بیشتر موارد  (IP) پیبرای دسترسی به پنل تنظیمات باید آدرس آی
 .قسمت آدرس مرورگر تایپ و جستجو کنین

به حواس  اگه  باشه  آی تون  آدرس  این  مرورگر،  آدرس  قسمت  وب جای  بزنین؛  گوگل  جستجوی  داخل  رو  سایت  پی 

 .رو براتون میاره  192.168.1.1
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رو بزنین. آی   Ipconfigتونین دستور  می CMD ؛ با جستجویR و Windows های ترکیبیبا استفاده از دکمه
 .تون هستپی مودمبینین، آدرس آیمی Default Gateway پی آدرسی که در خط آخر و مقابل

 

 .رو بخونین  مودم   IPنحوه پیدا کردن آدرسکنم پی پیشنهاد می آی   ی پبداکردنهای دیگهبرای آشنایی با روش 

ی وارد کردن  تون رو توی مرورگر بزنین. صبر کنین تا صفحهپی مودمبرای تنظیم مودم زایکسل باید آدرس آی
 .هست adminفرض رمز مودم براتون بیاد. رمز ورود زایکسل پیش

 Wizard نصب برنامه

https://netran.net/mag/finding-modem-ip/
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 شروع نصب برنامه ویزارد -1تصویر 

ویزارد می برنامه  اجرای  یکبا  وایتونین  رمز  تعیین  اسم،  انتخاب  مثل  ابتدایی  تنظیمات  و  سری  مودم  فای 
ی زمانی رو روی مودم انجام بدین. در نهایت با وارد کردن یوزر و پسوردی که از شرکت  مشخص کردن محدوده

 .بشین. خب بریم که با هم شروع کنیم تونین به اینترنت وصل خودتون گرفتین، می (ISP) دهندهارائه

 Internet/Wireless روی  1آمدگویی مثل تصویر  اولین قدم بعد از وارد شدن به مودم اینه که در صفحه خوش
Setup  کلیک کنین. 

 ISP تنظیمات اینترنت بر اساس -2تصویر 
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خودتون هماهنگ باشین و   شرکت ارائه دهنده اینترنتکه دیدین، باید با    2ای مثل تصویر  برای تکمیل صفحه
 .ها رو تکمیل بشن یا شما تغییر بدینها بپرسین که نوی هر قسمت بهتره کدوم گزینهاز اون

 ی خدمات اینترنت شرکت ارائه دهنده  Password و Username -3تصویر  

تنظیمات اینترنت رو تکمیل کنین    تون تو این قسمت،دهندهبا وارد کردن یوزرنیم و پسوردی که از شرکت ارائه
 .رو بزنین  (Apply) و اپالی

 ظیمات وایرلس انتخاب نام مودم و تن -4تصویر 

هر اسمی که دوست دارین   م شبکه وای فاییا نا SSID  بینین، در بخشمی  4طبق اون چیزی که در تصویر  
 اال بردن امنیت مودمکنین و تنظیمات امنیتی اون رو هم تغییر میدین. حتما برای ببرای مودم انتخاب می

WPA2 تون حالترو انتخاب کنین یا اگر در مودم Mixed وجود داشت، اون رو انتخاب کنین. 

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/ssid-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 انتخاب رمز وای فای مودم  -5تصویر  

رسه. سعی کنین رمزی که  بینین، حاال دیگه نوبت به رمز وای فای مودم میمی  5طور که توی تصویر  همون
هایی کسی نتونه راحت اون رو حدس بزنه، مثال از ترکیب عدد،حروف و المانکنین، سخت باشه و  انتخاب می 

 .مثل *، %، $ استفاده کنین

 تکمیل فرآیند ویزارد -6تصویر  

 .کنینفرآیند نصب ویزارد رو تموم می  Apply ، با کلیک روی6در تصویر 
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 اتمام ویزارد و تنظیم مودم زایکسل  -7تصویر  

رو دیدین، این معنی رو میده که نصب سریع و برنامه ویزارد مودم رو با موفقیت   7ای مثل تصویر  وقتی صفحه
کنیم که دیگه خیالمون  هم کلیک می Return To Wizard Main Page تر پشت سر گذاشتین. رویهرچه تمام
 .راحت بشه
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 کانفیگ اولیه مودم زایکسل  -8تصویر 

با  طوری که میهمون کانفیگ مودم  انجام شده وبینین،  اینترنت وصل دیگه می   موفقیت  به  اون  با  تونین 
 .بشین

ای هم به جز ویزارد هست که باید اونا رو هم انجام بدین. در ادامه با من کارهای دیگه  تنظیم مودم زایکسلدر  
 .های مختلف رو بررسی کنیمهمراه باشین تا بخش

LAN 
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 LAN تنظیمات -9تصویر  

است. معموال این نوع  LAN م مودم زایکسل باید به آن اشاره کنیم، اتصال کابلیاولین موردی که در تنظی
 .سیم، سرعت و امنیتش خیلی باالترهشه و در مقایسه با اتصال بیاتصال، توسط کابل شبکه برقرار می

ه  ای ک تونین تنظیماتش رو ببینین و با توجه به استفادهمی LAN و بعد از اون، قسمت network از بخش
 .ایجاد کنین  قراره از مودم داشته باشین، اگر نیاز بود تغییراتی رو

DHCP 
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 DHCP تنظیمات -10تصویر 

اندازی  به هر کامپیوتر جهت اتصال به شبکه هستش. اگه قصد راه  IP، اختصاص DHCPپروتکلمسئولیت  
 .شبکه داخلی رو دارین، باید از این بخش تنظیماتی که میخواین رو انجام بدین

 .ینرو پیدا کن DHCP تونین تبرو دیدین و می LAN جایی هست که تنظیماتاین تنظیمات دقیقا همون

 MAC Filtering مک فیلترینگ

 تنظیمات مک فیلترینگ -11تصویر 

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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خیلی که شاید  قابلیت جذاب هست  فیلترینگ یک  این  مک  کردن  فعال  با  باشن.  نداشته  اطالع  اون  از  ها 
این کار   .هایی نتوننهایی بتونن به مودم شما وصل بشن و چه دستگاهکنین چه دستگاهمشخص میقابلیت؛  

 .های موردنظر باید انجام بدینرد کردن مک آدرس دستگاهرو هم با وا

 برین و از اولین تب که  Wireless LAN برای استفاده از مک فیلترینگ باید از بخش نتورک به زیرمجموعه
AP هستش، در قسمت Common Setup روی دکمه Edit مقابل MAC Filter کلیک کنین. 

رو بزنین. در   Avtive MAC Filter دارین، یادتون نره باید حتما تیک گزینه اگه قصد استفاده از این ویژگی رو 
ها مشخص کنین چه افرادی بتونن به  و وارد کردن مک آدرس Allow تونین با انتخابتر هم میخط پایین

 .مودم متصل بشن

ها حتی اون دستگاه  ها رو وارد و تایید کردین،که مک آدرس دستگاهرو انتخاب کنین، بعد از این  Deny اگر 
 .تون استفاده کننتونن از اینترنت مودمفای مودم رو داشته باشن، دیگه نمی اگر رمز وای

نظرم    ها به دست بیارین، به که اطالعات خوبی در مورد مک فیلترینگ و نحوه پیدا کردن مک آدرس دستگاهبرای این

 .ها رو بخونینو نحوه فیلتر مک آدرس در مودم  مک فیلترینگ چیستباید مطلب 

Ping Test  ( پینگ تست اتصال اینترنت) 

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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 پینگ گرفتن  -12تصویر 

نوعی برای سنجش قدرت و سرعت اینترنت یا بررسی  شه و در واقع بهگیری میثانیه اندازهزمان پینگ با میلی
تری داره  تر باشه، یعنی اینترنت سرعت بیشقدر زمان پینگ کمکنن. هر چهوضعیت اتصال از اون استفاده می

 .شنتری پاسخ داده میفرستین، با سرعت بیشهایی که برای سرور میاستو درخو

این کار رو باید زمانی که به اینترنت وصل هستین، انجام بدین که مودم بتونه فرآیند رو انجام بده. اگر زمانی 
شه که یه  نمایش داده می ”Request Timed Out“ که متصل نیستین پینگ بگیرین، خطایی تحت عنوان

 .جورایی این معنی رو میده که به اینترنت متصل نیستین

 بزنین. در قسمت Diagnostic رو انتخاب کردین، روی Maintenanceکه از منوی سمت چپ،  بعد از این
General تونین تست پینگ اتصال به اینترنت رو انجام بدین و نتیجه رو ببینینمی. 

ی تونین انجام بدین. اگر پینگ اینترنت شما خیلی باالست، مقاله می  CMD دستورات پینگ گرفتن رو با استفاده از  

 .رو مطالعه کنید  تکاهش پینگ اینترن آموزش 

 عوض کردن رمز ورود به صفحه مودم 

https://netran.net/mag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-cmd/
https://netran.net/mag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-cmd/
https://netran.net/mag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-cmd/
https://netran.net/mag/lower-internet-ping/
https://netran.net/mag/lower-internet-ping/
https://netran.net/mag/lower-internet-ping/
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 تغییر رمز ورود به پنل مودم  -13تصویر 

رو  admin فرضها باید رمز ورود پیشبرای تنظیم مودم زایکسل هم مث بقیه مودم  طور که دیدین،همون
 .وارد کنین 

دهی مودم شما  ی پوششاگر محدودهبه این دلیل که   .فرض ورود به مودم، خطرناکهاستفاده رمز پیشخب  
این   - در صورتی که قصد شیطنت داشته باشن-های اطراف بتونن اون رو پیدا کنن  قدری باشه که همسایهبه

 .تونن خیلی راحت با وارد شدن به پنل مودم و عوض کردن رمز وای فای مودم شما انجام بدن کار رو می

داره ولی خب چرا یک کاری کنین که بعدا به مشکل بخورین؟ پس  البته حتی اگه این اتفاق هم بیفته، چاره  
 Maintenance همین االن تغییرش بدین. برای تغییر رمز هم فقط باید از منوی سمت چپ برین توی قسمت 

بینین.  می   13ای مثل تصویر  صفحه  هستش، General کلیک کنین. در اولین تب که  System و بعدش روی
 .تغییر رمز ورود به مودم رو انجام بدین تونین از این بخش می

 تغییر زمان و مکان مودم
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 تغییر محدوده زمانی و مکانی مودم  -14تصویر 

 وارد بخش Maintenanceمودم رو اگه خواستین تغییر بدین، باید از تب   Time Zone ی زمانی یامحدوده
System   ینین ب، دومین تبی که باالی صفحه می14بشین. بر اساس تصویر Time and Date   هستش. با

 .تونین زمان و مکانی که در تنظیمات وارد شده رو تغییر بدینانتخاب اون می

 تغییر رمز وای فای مودم 
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 Zyxel تغییر رمز وای فای مودم  -15تصویر 

ین. برای  تون رو تا حدودی باال ببر بار انجام بشه تا امنیت مودم تغییر رمز وای فای مودم باید هر چند وقت یک 
 .رو انتخاب کنین Wireless LAN بشین و Network این کار باید وارد بخش

Security Mode روی حالت Mixed بذارین که حتما WPA2  توی اون باشه. 

چنین برای رو بخونین. هم  های رمزنگاریپروتکلکنم مطلب  های مختلف امنیت مودم، پیشنهاد میبرای آشنایی با حالت 

 .سر بزنید  تغییر رمز وای فای مودم زایکسلدیدن آموزش ویدیویی عوض کردن پسورد وای فای این مودم، به مقاله 

Encryption  تونین از این قسمت تغییر بدینهم می. 

 .تغییر بدین و در آخر ذخیره رو بزنین Pre-Shared Key رمز وای فای مودم رو در قسمت

Backup و Restore مودم 

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-zyxel/
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 Restore+  بک آپ گرفتن از مودم   -16تصویر 

پیدا کنین. یکی از این  Maintenance تونین تویدسترسی به تنظیماتی که کمی تخصصی هستش رو می
 .هستش Restore و Backup تنظیمات هم

مودم روی  رو  خاصی  تنظیمات  میاگه  باشین،  داده  انجام  بخش  تون  از  از    که Configurationتونین 
ها فایل پشتیبان تهیه کنین تا اگر تنظیمات مودم ریست شد، هستش، از اون Maintenance هایزیرمجموعه

آپ دیگه نیازی نباشه دوباره تمام مراحل تنظیم مودم زایکسل رو از اول انجام بدین. با آپلود کردن فایل بک
 .تونین تمام تنظیمات قبلی رو برگردونین هم می

Frimware 

 های مودم  Firmware آپدیت -17ر تصوی
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رو زیاد شنیدین. اگه بخوام بگم دقیقا چی هستش، شاید بهتر باشه به یک نوع  احتماال اسم فریمور مودم 
های هر مودم Firmware کنه عملکرد بهتری داشته باشه. نسخهش کنم که به مودم کمک میافزار تشبیهنرم

 .دم دانلود کنینی اون موسایت سازندهتونین از وبرو می

تون  شه مودمها باعث میمنتشر کنن که نصب اون Firmware ها ممکنه چند نسخهی مودمشرکت سازنده
نسخه در  که  ایرادهایی  چون  کنه،  کار  بهتر  بهخیلی  داشتن،  وجود  قبلی  شدههای  برطرف   آپدیت .نوعی 

Firmware بهتره که انجام بدینیکی از مواردی هستش که در تنظیم مودم زایکسل  های مودم. 

شده دانلود  قسمتفایل  از  رو  فریمورها  زیرمجموعه Maintenance ی  رویمی  Tools و  کلیک  با   تونین 
Choose File انتخاب کرده و بعد آپلود رو بزنین. 

 سخن آخر 

م بینین و نیازه که برای تنظیم مودهای مختلفی که در تنظیمات پنل می من سعی کردم در این مطلب قسمت
کنم وقتش رسیده باشه که خودتون دست زایکسل تغییر داده بشن رو بهتون نشون بدم. حاال دیگه فکر می

خودتون رو انجام بدین. اگه با مشکلی مواجه شدین در بخش   Zyxelکار بشین و کار کانفیگ و تنظیم مودم  به
 کنیم. تون مییدیم و حتما راهنمایها جواب مینظرات مطرح کنین، ما خیلی زود به اون

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/
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/

