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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران   مجله نت   
نجری وشین خ ن نویسنده:    

 

 نصب و راه اندازی مودم
TP-Link M7300 

ها شده که به دالیل متنوعی مثل وصل نشدن خیلی وقت  
شین مودم رو ریست مجبور می  به صفحه تنظیمات مودم،

نمی خب  برگردونین.  کارخانه  حالت  به  و  هرکنین    شه 
کنین، زنگ بزنین کسی بیاد  ای که مودم رو ریست میدفعه

انجام  رو   .بده  تنظیمات 
پیشنهاد من اینه که خودتون روال کار رو یاد بگیرین تا در  

دیگه به کمک کسی نیاز نداشته باشین. در این    این مورد
 نصب مودم   اندازی وراه  خوام در مورد مراحلب می مطل

 7300Link M-TP    .بدم میتوضیح  قول  اگه  بهتون  دم 
تونین  بدین خیلی راحت می  انجامگم  مراحلی رو که می

 .اندازی مودم بر بیایدخودتون از پس کارهای راه

https://netran.net/mag/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-tp-link-m7300/
https://netran.net/mag/نصب-مودم-tp-link-m7300/
https://netran.net/mag/نصب-مودم-tp-link-m7300/
https://netran.net/mag/نصب-مودم-tp-link-m7300/
https://netran.net/mag/نصب-مودم-tp-link-m7300/
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شین مجبور می  ها شده که به دالیل متنوعی مثل وصل نشدن به صفحه تنظیمات مودم،خیلی وقت 
ای که مودم رو ریست دفعه  شه هرمودم رو ریست کنین و به حالت کارخانه برگردونین. خب نمی

زنمی انجامکنین،  رو  تنظیمات  بیاد  کسی  بزنین   .بده   گ 
دیگه به کمک کسی نیاز نداشته   پیشنهاد من اینه که خودتون روال کار رو یاد بگیرین تا در این مورد 

توضیح    7300Link M-TP  نصب مودم  اندازی وراه   خوام در مورد مراحلباشین. در این مطلب می
نت ران« رو همراهی »  بدم. اگر مودم شما هم از همین مدل هستش، تا انتهای این مطلب مجله

تونین خودتون از پس بدین خیلی راحت می گم انجامدم اگه مراحلی رو که میکنین. بهتون قول می 
 .اندازی مودم بر بیایدکارهای راه 

 M7300  مودم تی پی لینک

 

هستش.  TP-Link  های جیبی برندهای پرطرفدار از بین مودمیکی از مدل M7300 تی پی لینک  مودم
امنیتطور که میهمون بردن  باال  برای  اوقات  یا   دونین الزمه گاهی  رو عوض کنین  رمز اون  مودم 

مودم در   IP کار باید از طریق وارد کردن آدرساین  کاری کنین. برایتظیمات امنیت مودم رو دست
 .صفحه تنظیمات مودم بشین بخش آدرس مرورگر، وارد

https://netran.net/mag/نصب-مودم-tp-link-m7300/
https://netran.net/mag/نصب-مودم-tp-link-m7300/
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به صفحه ورود  برای  مشکل  اگر  مودم  به  اتصال  از   و  بعد  و  کنین  ریست  رو  مودم  باید  داشتین، 
رو انجام بدین.  TP-Link M7300  مودم  اندازی و نصبکارخانه، راه   برگردوندن اون به حالت تنظیمات

 .در ادامه با ما همراه باشین تا مراحل انجام کار رو به صورت مرحله به مرحله با هم ببینیم

رو  راهنمای خرید مودم همراه   کنم حتما مطلب همراه دارین، پیشنهاد می خرید مودم  راستی اگر قصد
 .بخونین و بعد، خریدتون رو انجام بدین

 TP-Link M7300  نصب و راه اندازی مودم 

وحشتناکی   کنه چه کارمیاد وسط، آدم فکر می TP-Link M7300 اسم راه اندازی و نصب مودم  وقتی
ظاهری ساده داره    فضای کاربری تنظیمات مودم،  طور نیست.در صورتی که اصال این  قراره انجام بشه.

امکانات قابل توجهی رو هم به کاربران   تونن با اون کار کنن. عالوه بر اون، و همه خیلی راحت می 
 .ده ارائه می

 M7300 ورود به تنظیمات مودم

مودم رو وارد کنین که مثل بیشتر  IP باید اول آدرس TP-Link M7300 ود به تنظیمات مودمبرای ور
 به جای رمز عبور، کلمه در مرحله بعدی باید رمز عبورتون رو وارد کنین، .هستش 192.168.1.1ها مودم

admin  رو باید بزنین. 

مثل تعداد کاربران   ونین. اطالعاتیتونین اطالعاتی جامع و مفید در مورد مودم بخاولین صفحه، می  در
پیامک وایرلس،  و  سیمی  شبکه  به  وضعیتمتصل  دریافتی،  داده    های  میزان  اینترنت،  به  اتصال 

 .مربوط به باندهای فرکانسی مودم دریافتی یا ارسالی، کیفیت سیگنال و اطالعاتی

 عشروع فرآیند نصب سری 

https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/


   TP-Link M7300  نصب و راه اندازی مودم
 

 

4 

 

 ت کارسیم APN تنظیمات -1تصویر 

رو     TP-Link M7300  سادگی و در سه مرحله، نصب مودمتونتونین بهمی  Wizard ورود به منوی  با
اپراتور  APN تونیناول می   بینین، در بخشمی  1انجام بدین. طبق چیزی که در تصویر   به  مربوط 

 .کنین ت خودتون رو انتخاب یا ویرایشکارسیم



   TP-Link M7300  نصب و راه اندازی مودم
 

 

5 

 

 M7300  تنظیمات وای فای -2 تصویر

، (نام وای فای) SSID  سیم، ویرایشاز طریق بخش دوم کارهایی مثل فعال یا غیرفعال کردن شبکه بی 
صورت جداگانه انجام  شبکه رو به 5GHو   2.4GHzبرای باندهای فرکانسی   تغییر رمز وای فای  تعیین و

 .است 2ای که در این بخش مشاهده خواهید کرد، شبیه به تصویر  صفحه .بدین

های دیگه رو خودتون انجام بدین، و مدل  M7300 وای فای رو برای مدل همراه   اگر خواستین پسورد
 .رو بخونین Link-TP رمز وای فای مودم تغییر کنم مطلبپیشنهاد می

شه که تنظیمات می  که تغییرات رو انجام دادین، در مورد نحوه اتصال ازتون سوال پرسیده از این  بعد
میشبکه رو  وایرلس  شبکهی  یا  کنین  انتخاب  وخواین  سیمی  طریق  ی  از    LAN.کابل  اتصال 

 .ی بعدی برینبه مرحله Next یاالن باید مدل اتصال رو انتخاب کنین و با زدن روی گزینه

https://netran.net/mag/ssid-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/ssid-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-tp-link/
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-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-tp-link/
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/
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 Wizard  اتمام برنامه -3تصویر 

اعمال شده    های مودم و تنظیماتلینک گزارشی از وضعیت بخشپی از تست اتصال به شبکه، تی  پس
تمام   TP-Link M7300 اندازی و نصب مودم  ، کار راه Finish یده و با کلیک روی گزینهبهتون ارائه می 

 .شهمی

سیم نوع  به  توجه  با  نخریدین،  اینترنتی  بسته  هنوز  کنینکارتاگر  چک  هم  رو  زیر  مطالب   :تون، 
اول  همراه  اینترنتی  های  بسته   خرید 
ایرانسل  اینترنت 
شاتل  اینترنت 

 بررسی اینترنت ایرانسل و همراه اول 

 م تنظیمات منوی مود

https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%84/
https://netran.net/mag/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%84/
https://netran.net/mag/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-4g/
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 :شهی رابط کاربری مودم، شامل سه بخش میمنوی اصلی در بخش باالی صفحه

• Wizard 
• Basic 
• Advanced 

از این   هستش. هر کدوم  Wizardشه،  می TP-Link نصب مودماندازی و  که مربوط به راه   قسمتی
 .شون کنیمبررسی خوایم با همها دارای یک سری زیرمجموعه هستن که در ادامه میبخش

 Basic  تنظیمات منوی

 Basic  تنظیمات منوی -4یر تصو

منوی  در سیم APN تنظیمات Internet زیر  وتکاراپراتور  میشه  داده  نمایش  خواستین،   تون  اگر 
اگرمی پروفایل جدید ویرایش کنین.  از طریق ساخت  رو  ی  به هر دلیل تنظیمات شبکه  تونین اون 
خواین رو اعمال تغییراتی که میتونین  می   Wirelessسیم رو خواستین انجام بدین، از زیر منوی بی 

 .شه باهاش ارتباط برقرار کردلینک جوری هستش که خیلی راحت میپیتی کنین. رابط کاربری
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بشن و بعد صورت موقت به شبکه متصل  برای افرادی هست که قصد دارن به ی مهمانشبکه  بخش
کاربران   شن. در بخش تنظیمات مودم، قابلیت ایجاد شبکه بینمحل، دیگه به مودم وصل نمی  از ترک

 .مهمان هم وجود داره 

به همراه آموزش   Link-TP تنظیم مودم   تونین در مطلبتوضیحات ریز به همراه جزئیات دقیق رو می 
 .ویدیویی ببینین

قابلیت فعال یا    سیم در بخش استاندارد و بخش مهمان وجود داره،ی بیجالبی که برای شبکه  ینکته
پشتیبانی  GH 5باند    سیم شما ازبی  سیم هستش. مثال اگر تجهیزاتی بیغیرفعال کردن باند شبکه

کاربران مهمان غیرفعال کنین که   گیگاهرتزی رو برای خودتون فعال و برای  5تونین اتصال  کنن، میمی
 .اختیار کاربران قرار بگیره  صورت تفکیک شده درترافیک دو باند مجزا به

 یکنترل حجم مصرف -5تصویر 

هستش که از طریق اون بتونن با محدودکردن  کنترل والدین در مودم  برای  Basicآخرین منوی بخش
تونین خیلی راحت کلمات  نامناسب ببینین. در این بخش می  شون نذارن محتواهایکودکاندسترسی  

رو بالک رو    موردنظر  اتصال مشخصی  زمان  فرزندتون،  آدرس دستگاه  کردن مک  اضافه  با  یا  کنین 

https://netran.net/mag/guest-wi-fi-network/
https://netran.net/mag/guest-wi-fi-network/
https://netran.net/mag/guest-wi-fi-network/
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/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-5-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-5-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%af/
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حتی تنظیمات  .ی زمانی خاص بتونه به اینترنت وصل بشهکنین تا فرزندتون فقط در همون بازه   تعیین
 .هم خیلی کاربردی و ساده طراحی شده  Parental Controls منوی

اختیار کاربران   تری رو درطور که از نامش مشخصه، تنظیمات پیشرفته و کاملهمان  Advanced  بخش
کاربردی برای کاربران نداره، ولی خب چون    ده. در حالت عادی خیلی از زیرمنوهای این بخش،قرار می 

 .بخش تنظیمات قرار داده شدن ه، درممکنه بعدها بهشون نیاز بش

 Advanced  تنظیمات منوی

 SMS  تنظیمات پنل -6تصویر 

بخش  اولین در  Advanced منوی  رو  کاملی  اطالعات  و  هستش  مودم  وضعیت  اعالم  به    مربوط 
ی  وضعیت شبکه  سیم و سیمی، حجم داده دانلود و آپلود شده، کیفیت سیگنال،ی بیخصوص شبکه

 .تونین ببینینمهمان و اینترنت رو در این زیر منو می

 .شهقابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه در اختیار کاربر قرار داده می SMS به کمک زیر منوی

روتر وایرلس   یا 3G/4Gی دستگاه رو بین روتر  ده که وظیفهبهتون اجازه می Operation Mode  منوی
دستگاه به اینترنت، این امکان به وجود   تغییر بدین. اگر حالت وایرلس رو انتخاب کنین، با اتصال یک

 .پیدا کنه دهی افزایشی پوششمیاد که محدوده 
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یریت پین، تنظیمات ، مد(APN  تنظیمات)  امکاناتی در خصوص اتصال به اینترنت Network در بخش
 .تونین ببینیندینامیک رو می   DNS ، روتینگ پیشرفته وLAN  داده، تنظیمات

بسته  Data Setting بخش حجم  اتمام  هشدار  و  ماهانه  حجم  محدودیت  مثل  کاملی  تنظیمات 
 .اینترنت برای مدیریت حجم داده رو در دل خودش داره 

 .تونین ببینین سیم میی بی ن رو در تنظیمات شبکهی وایرلس به اون نیاز داریهر آنچه که در شبکه

رو در اختیار  NAT تنظیمات  های خوبی برای انتقال شبکه از طریق روتر، ساخت سرور مجازی وقابلیت
 Advanced ای هستش. این امکانات از طریق زیرمنوهایده که فقط مخصوص کاربران حرفهقرار می

 .دسترس هستنقابل

و Bandwidth Control منوی  زیر ورودی  باند  پهنای  برای مدیریت  رو  کاملی  بر   امکانات  خروجی 
های کوچک برای ادارات و سازمان  ده. چنین قابلیتیو پورت به کاربران ارائه می IP یاساس محدوده 

 .گیره استفاده قرار می برای مدیریت حجم اینترنت کاربران مورد

https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%84-nat-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-d-link/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%84-nat-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-d-link/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%84-nat-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-d-link/
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 م مود Firmware بروزرسانی و آپدیت -7 تصویر

به  امنیت داره.  فراوونی  اهمیت  قابلیتتجهیزات شبکه  لینک  دلیل تی پی  کنترل   هاییهمین  برای 
 .ستشفراهم ه  فیلتر کردن مک آدرس و  IPها بر اساسدسترسی و محدود کردن دستگاه 

یابی  هایی مثل تنظیم زمان و تاریخ، عیبقرار داره که قابلیت System Tools در انتها هم زیر منوی
 .، بک آپ و ریستور از تنظیمات مودم در این بخش قرار دارنمودم  firmwareآپدیت مودم،

 ر خحرف آ

بررسی کنیم تا   لینک رو با همپیهای مختلف تنظیمات مودم همراه تیجا سعی کردیم بخشاین  تا
رو خودتون انجام بدین.  TP-Link M7300 بتونیم بعد از ریست کردن اون، راه اندازی و نصب مودم

انجام بدین. تونین مراحل رو  تر میدادیم، خیلی راحت  ی آموزش ویدیویی که براتون قراربا مشاهده 
با مشکلی مواجه شدین، از طریق قسمت نظرات بهمون اطالع بدین، خیلی   اگر در هر مرحله از کار

 .کنیمتون میراهنمایی زود

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/firmware-modem-update/
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 ل سواالت متداو

   چطور وارد تنظیمات مودم بشم؟

رو وارد کنین. این آدرس  مودم   IP برای ورود به تنظیمات مودم، باید در قسمت آدرس مرورگر، آدرس
 .هستش  192.168.1.1ها، درصد مودم 95در 

  اگر نتونستیم وارد تنظیمات مودم بشیم چه کنیم؟

وارد کردن  اگر با  به IP نتونستین  رو  باید مودم  تنظیمات بشین،  وارد بخش  کارخانه   مودم  حالت 
 .بدینانجام  برگردونین یا ریست کنین. بعدش تنظیمات اون رو دوباره از نو

   عملکرد مودم یکم ضعیفه. در صورتی که اینترنت مشکلی نداره. چه کنم؟

 بشین و بعد تب System تون رو آپدیت کنین. از تنظیمات مودم، باید وارد بخشفریمور مودم  باید
Firmware رو بارگذاری کنین  تونین فایل دانلود شده رو باز کنین. در این قسمت می. 

   کشه؟چقدر طول می مودم  Firmware آپدیت

ای نبندین، صفحه  باشه در طول آپدیت به هیچ عنوان ارتباط با مودم قطع نشه، مرورگر رو  تونحواس
دقیقه طول خواهد    5ندین. کل کار حدود    رو هم باز نکنید یا کاری که نیاز به اینترنت داره رو انجام

 .کشید 

   افته؟با آپدیت فریمور مودم چه اتفاقی می

مودمFirmware  آپدیت  با دستورالعمل،  با  بهتون  نیاز  بدون  عملیاتی  پیشرفته  ارتقای   های 
میسخت آپدیت  ویژگیافزاری،  آپدیت  از  بعد  بهشه.  جدیدی  میدستگاه   های  اضافه  و تون  شن 

 .شن مشکالتی که داشتین هم معموال برطرف می

 

 


