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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

تفاوت مودم و روتر 
مودم و روتر به  ست؟یچ

 زبان ساده

ذهن کاربران شبکه رو به  شهیکه هم یاز سؤاالت یکی
تفاوت مودم و روتر  کهنهیا کنهیخودش مشغول م

مقاله قصد  نیدارن؟ در ا یهر کدوم چه کاربرد ه؟یچ
به تفاوت روتر و مودم به صورت جامع راجع میدار 

منظور بهتره تا کاربرد هر کدوم  نیا ی. برامیصحبت کن
 .میح بدیرو به صورت جداگانه توض

https://netran.net/mag/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87/
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 یست؟مودم چ

 

گر بخواهیم تفاوت مودم و روتر رو بدونیم، باید اول با مفهوم و طرز کار هر کدوم آشنا بشیم. مودم ا
های دیجیتال به آنالوگ و دستگاهیه که از اون برای تبدیل داده modulator–demodulator یا

کنن، اما برای منتقل میصورت دیجیتال تولید و ها رو بههای ما دادهشه. رایانهبرعکس استفاده می
ها این ، نیاز به یک مبدِل دیجیتال به آنالوگ داریم که امروزه مودم ISPها به شبکه وانتقال این داده

 .وظیفه رو بر عهده دارن
، دوباره ISP شده به آنالوگ از سیم های مخابراتی و رسیدن بههای تبدیلاز طرفی پس از عبور داده

ها ها هم یکی از وظایف مودمآنالوگ به دیجیتال داریم که تبدیل این دادهجا نیاز به یک مبدل آن
 .محسوب میشه

، ISP از طرفی پس از عبور داده های تبدیل شده به آنالوگ از سیم های مخابراتی و رسیدن به
ه جا نیاز به یک مبدل آنالوگ به دیجیتال داریم که تبدیل این داده رو هم مودم ها بر عهددوباره آن
 .گرفته اند

های تونیم یک پل، برای ارتباط داده دیجیتال و آنالوگ فرض کنیم. به طور خالصه مودممودم رو می
های منزل شما و شرکت ارائه دهنده اینترنت، خانگی، وسایلی هستن که بین رایانه و دیگر دستگاه

 .کننها را بین این دو مقصد منتقل میکنن و دادهارتباط برقرار می

 :ها انواع مختلفی دارن که شاملودمم
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 مودم DSL  

  3مودمG/4G 
 مودم کابلی 
 مودم فیبر نوری یا GPON  

 

تونید دست بیارید، میشده بههای گفتهی هر کدوم از انواع مودمتری دربارهاگر تمایل دارید اطالعات بیش
 .، رو مطالعه کنیدکاربری دارندمودم چیست و انواع آن چه مقاالت مربوط به 

 

 روتر چیست؟

 

تا اینجا با مفهوم مودم آشنا شدیم. اما روتر چیست؟ روتر وظیفه دریافت اینترنت از مودم و اشتراک 
 .های دیگه رو دارهگذاری اون در بین دستگاه

دارن. اما بهتره های هر دو دستگاه رو روتر هستن و قابلیت-های خانگی امروزی در واقع مودممودم
ی خودتون، مودم و های بزرگ، برخالف خونهتون بیرون بیایید. در اغلب شرکتاز فکر مودم خونه

 .شنروتر دو دستگاه جداگانه هستن که از طریق اتصاالت به یکدیگر متصل می

https://netran.net/mag/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F/
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 روترس کنه. سپدهنده اینترنت دریافت و اون رو به روتر منتقل میمودم اینترنت رو از شرکت ارائه
ها به و کابل شبکه، با دیگر دستگاه LAN و یا با استفاده از پورت (WIFI) سیماون رو به صورت بی

 .ذارهاشتراک می

 

روتر چیست و چه کاربردی در ی تر مربوط به روتر، مقالهتونید برای کسب اطالعات بیشهمچنین می
 .لعه کنیدرو مطا شبکه دارد

 

 روتر چیست؟-مودم

 

ها برای کانفیگ و روتر، دستگاهیه که از ادغام مودم و روتر به وجود اومده. این دستگاه-مودم
کنن، به طور فضای کمتری رو اشغال میشدن به شبکه اینترنت دردسر کمتری دارن و همینمتصل

قرار می گیرن. اما یکی از مشکالتی  های خانگی و اداری مورد استفادهتر در شبکههمین دلیل بیش
ها، نمیتونید به تنهایی اون رو هاست اینه که در صورت خرابی یکی از این دستگاهکه متوجه اون

 .تعمیر کنید و باید کل دستگاه رو تعمیر یا تعویض کنید

https://netran.net/mag/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
https://netran.net/mag/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
https://netran.net/mag/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
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و در  ها رو هم داشته باشید، وضعیت به همین صورتهدر صورتی که قصد ارتقاء یکی از این دستگاه
 .نهایت مجبورید تا مودم روترتون رو عوض کنید

 آیا میشه مودم روتر رو به روتر تبدیل کرد؟

تونید مودم روتری که در اختیار دارید رو به روتر تبدیل کنید. این مشکل اصوال برای افرادی شما می
زیادی کاربر  خوان در فضای نسبتًا بزرگی، به تعدادپیش میاد که تنها یک خط تلفن دارن و می

تونید مودم روتری که دارید رو به روتر تبدیل کنین تا از اینترنت برسونن. در این مواقع می
 .های اضافی جلوگیری کنیدهزینه

 آموزش تبدیل مودم روتر به روتر

 .رو در نوار باالیی مرورگر وارد کنید 192.168.1.1ی اول مرورگرتون رو باز کنید و آدرس در مرحله

 
 1تصویر 

 یی ورود به تنظیمات مودم براتون باز میشه. حاال باید نام کاربری و رمزتون رو وارد و گزینهصفحه
Log in رو انتخاب کنید. 
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 2تصویر 

 .رو انتخاب کنید Settings شید. در این قسمت، بخشتون میوارد صفحه اصلی دستگاه

 
 3تصویر 

ای ظاهر میشه که ، صفحه Modify Passwordیگزینه، با کلیک روی  Quick Settingsدر بخش
 .رو انتخاب کنید Finish یرمزتون رو در اون قسمت وارد و در نهایت گزینه
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 4تصویر 

ی تغییر تنظیمات دستگاه به شما داده میشه. حاال از نوار سمت چپ صفحه، با وارد کردن رمز، اجازه
 .رو انتخاب کنید  DHCPیگزینه

 
 5تصویر 

، پیغامی مبنی بر  Disable یرو غیرفعال کنید. با انتخاب گزینه DHCP در این قسمت، باید سرور
 .، سرور براتون غیرفعال میشه OKیسازی سرور بهتون میده. با انتخاب گزینهتایید غیرفعال

 
 6تصویر 
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 ید.رو انتخاب کن System یدوباره از قسمت نوار سمت چپ صفحه، گزینه

 
 7تصویر 

 .های مختلف، باید روی ریستارت کلیک کنیدستون جدیدی براتون باز میشه که از بین گزینه

 
 8تصویر 

در این مرحله، با تایید ریستارت شدن مودم، دستگاه پیغامی مبنی بر ریبوت شدن مودم بهتون 
 .میده
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 9تصویر 

مودم متصل به اینترنت رو به ، WAN بعد از تموم شدن ریستارت دستگاه، باید با استفاده از پورت
شده و توانایی افزایش پهنای مودم روتر متصل کنید. با اتصال پورت، مودم روتر شما به روتر تبدیل

 .باند اینترنت رو داره

 حرف آخر

در این مقاله مودم و روتر رو بررسی کردیم و سعی کردیم اونارو باهم دیگه مقایسه کنیم. اگر به طور 
تونیم مودم رو دستگاهی برای اتصال به اینترنت با ت مودم و روتر رو بگیم، میکلی بخوایم تفاو

های به داده (ISP) دهنده خدمات اینترنتیهای آنالوگ دریافتی از شرکت ارائهاستفاده از تبدیل داده
اک دیجیتال در نظر بگیریم و روتر رو به عنوان دستگاهیه که قابلیت دریافت اینترنت از مودم و اشتر

تون صرفا با یک رایانه به های دیگه رو داره. اگر شما قصد دارید در منزلگذاری اون بین دستگاه
کنه. اما اگر قصد اینترنت متصل بشید، نیازی به استفاده از روتر ندارید و مودم نیاز شما رو رفع می

 .استفاده کنیدسیم اتصال به اینترنت با چند دستگاه را دارید، باید از روتر سیمی یا بی

های خانگی مرسوم هم صحبت کردیم و گفتیم که در این ی مودمعالوه بر این در این مقاله درباره
ها برای راحتی کاربران، روتر و مودم با یکدیگر ادغام شدن تا عمل اتصال به اینترنت و دستگاه

برای شما مفید بوده باشه. اشتراک گذاری اون رو در یک دستگاه داشته باشیم. امیدواریم این مقاله 
شیم که اونارو با ما به اشتراک بذارید. حال میهمچنین اگر سوال، نقد یا نظری داشتید، خوش

 .تونممنون از همراهی

 


