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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران  مجله نت   
 

در مودم   QoS تنظیمات 
 D-link روتر های 
 

کارهای روتر ها و مودم روتر ها از راه  QoS تنظیمات
اون   از  استفاده  با  که  است  شبکه  تجهیزات  کارساز 
میتونیم به راحتی پهنای باند مصرفی رو کنترل کنیم و 

داده  رفتن  دست  از  و  وصلی  و  قطع  جلوگیری  از  ها 
های گسترده  بکنیم. این سیستم برای استفاده در شبکه

ربرد داره به خصوص زمانی که یک داده خیلی خیلی کا
لحظه و  سرعت  به  باید  تصویر  یا  صدا  مثل  ای مهم 

جا بشه و به دستگاه هدف برسه. همچنین برای  جابه
و حل کردن مشکل از  Packet loss گیمینگ  میشه 

مقاله می این  در  کرد.  استفاده  تنظیماتاون   خوایم 
QoS  روتر مودم  کنیم D-Link یک  بررسی  ما رو  با   ،

 .همراه باشین

 

https://netran.net/mag/qos-در-مودم-روتر-های-d-link/
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کارهای کارساز تجهیزات شبکه است که با استفاده از اون روتر ها و مودم روتر ها از راه  QoS تنظیمات
ها جلوگیری  میتونیم به راحتی پهنای باند مصرفی رو کنترل کنیم و از قطع و وصلی و از دست رفتن داده 

خصوص زمانی که یک   های گسترده خیلی کاربرد داره بهبکنیم. این سیستم برای استفاده در شبکه
جا بشه و به دستگاه هدف برسه. ای جابهداده خیلی مهم مثل صدا یا تصویر باید به سرعت و لحظه

از اون استفاده کرد. در این مقاله  Packet loss همچنین برای گیمینگ و حل کردن مشکل میشه 
 .ه باشینرو بررسی کنیم، با ما همرا D-Link یک مودم روتر QoS خوایم تنظیماتمی

QoS   یا Quality of Service  

کنه و نای باند، شبکه رو بهینه می های پهها و پکتبندی داده این سرویس با استفاده از اولویت
ها بر اثر شلوغی رو میگیره. این سرویس در اکثر مودم روترها و روترها وجود جلوی از بین رفتن داده 

در   QoS راجع به . bandwidth control ای داره مثلداره اما در بعضی از روتر ها اسم دیگه
 در مودم  QoSیم. در ادامه تنظیم کردنتوضیح داد چیست و چه کاربردی دارد؟  QoSفناوری مقاله

D-link  رو آموزش میدیم. 

 D-Link در مودم  QoS تنظیمات

ای ندارن، اما میتونیم برای یک مجموعه پیشرفته QoS های خانگی دی لینک تنظیماتمودم روتر
خوایم بررسی کنیم کاری کوچیک یا خونه تون تنظیمش کنین. مودم روتری که در این مقاله می

 .هستش DSL-124 لمد

 تنظیم کنیم؟  D-Link رو در مودم روتر  QoS چگونه

هاییه که باهاشون کار داریم و دستگاه  MAC Address و IP اولین کاری که باید بکنیم بدست آوردن

رو برای اونا تنظیم کنیم، و البته اطالعات خود مودم روتر، برای این کار مودم روتر رو   QoS خوایممی

رو سرچ  CMD یواژه  Start تاپ به صورت کابلی متصل کنین، بعد در منویبه یک کامپیوتر یا لپ

بزنین. در عکس  Enter رو بنویسین و ipconfig/all کنین و اجراش کنین. در صفحه باز شده عبارت

 .مثل ما عمل کنین 1

https://netran.net/mag/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-qos-%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%d8%9f/
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 1تصویر 

ی اطالعاتی که ما نیاز داریم رو برامون نمایش میده، این اطالعات رو دقیق یادداشت کنیم  حاال همه
پیدا کردن مک  سختتون بود مقاله Address  MACکه جلوتر باهاشون کار داریم. اگه باز پیدا کردن

کنه. اطالعات مورد نظر رو کمکتون می ، اندروید و ویندوز + ویدیو iOSدر  (MAC Address)آدرس
 .مشاهده کنین 2میتونین در تصویر 

 2تصویر 

https://netran.net/mag/how-find-mac-address-in-mobile-and-windows/
https://netran.net/mag/how-find-mac-address-in-mobile-and-windows/
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IP دستگاه همون IPv4 های مورد نیاز مودم روترتون هم زیر اون یا پشت اون نوشته شده و آدرس. 

 D-link مودم   در QoS کانفیگ کردن

 .حاال باید وارد تنظیمات مودم روتر بشیم

 و User کنه. در این صفحهها تنظیمات اون رو باز می آدرسیه که برای اکثر مودم 192.168.1.1
Password فرض هر دوبه طور پیش Admin هستش. 

 

 3تصویر 

این صفحه هستش، در  3بعد از وارد شدن به تنظیمات، صفحه باز شده یک چیزی شبیه عکس 
 .که نشون داده شده کلیک کنین Advanced روی گزینه
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 4 تصویر

نگه دارین تا لیستش باز بشه، بعد از لیست باز   Network Tools موستون رو روی 4مثل عکس 
 .رو انتخاب کنین IP QoS شده 

 5تصویر 

 :رو میبینین WFQ و SP در مرحله بعد دو گزینه میبینین به نام

SP مخفف Strict Priority  کنه و باعث می  کنه اینه که پهنای باند رو بهینههم هست و کاری که می
 هایی مثل صدا واده میشه که اطالعات مهم و حساس پهنای بیشتری در اختیار داشته باشن و د

Video Streaming های آنالین هم میشه بدون تاخیر و جیتر به مقصد برسن و همچنین برای بازی
 .گزینه بهتریه D-link در مودم QoS از اون استفاده کرد. این گزینه در

های از نوع صدا اولویت باالتری دارن چون هر تاخیر و جیتری که شبکه داشته باشه کیفیت  داده 
ای برسه یا اصال نرسه، خب کنه، فکر کنین موقع حرف زدن صدا با تاخیر چند ثانیهصدا رو کم می

 .اعصاب خوردیه دیگه

WRR یا WFQ هایکه به ترتیب مخفف Weighted Round Robin یا Weighted Fair Queuing 

بندی شده بر اساس ارزشی که دارن، پهنای باند هستن، باعث میشن که اولویت اطالعات دسته
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ها رو کنه و ترافیک داده های اطالعات دریافتی رو بهینه میمتفاوتی رو داشته باشن. این ویژگی صف

کنه مثال ها رو تضمین میهای مختلف داده بندیکنه. همچنین پهنای باند مورد نظر دستهمی کمتر

% پهنای باند به صدا اختصاص داده بشه، پهنای باند از این مقدار ممکنه بیشتر بشه 50اگه قراره 

 .ولی کمتر نمیشه

سرعت دانلود   اگه گیمرین و دنبال یک اینترنت بدون هیچ قطعی و لگ یا تاخیر هستین که

  P2Pاینترنت کنم که در مقالهرو بهتون پیشنهاد می   Point to Pointخوبیم داشته باشه اینترنت

 .اون رو معرفی کردیم دهنده های ارائهیا نقطه به نقطه چیست + شرکت

 6تصویر 

های  QoS مچنینبندیتون رو انتخاب کنین هدر صفحه باز شده میتونین نوع زمان 6طبق تصویر 

 برای این مودم روتر QoS ای که قبال تنظیم کردین در این صفحه نمایش داده میشه که ما قبالدیگه

D-Link بندیتون رو رویتنظیم نکردیم. در این مرحله زمان SP یا Strict Prior قرار بدین. 

https://netran.net/mag/p2p-p2pm-internet/
https://netran.net/mag/p2p-p2pm-internet/
https://netran.net/mag/p2p-p2pm-internet/
https://netran.net/mag/p2p-p2pm-internet/
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 7تصویر 

 .جدید تنظیم کنین QoS کلیک کنین که بتونین Add Rule روی 7مثل تصویر 

 IP و وارد کردن  D-link در مودم  QoS مرحله آخر در 

 8تصویر 
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پایین صفحه یک قسمت جدیدی باز میشه که صفحه مورد نظرمونه. در این صفحه   8مطابق عکس 
 .کنیمن وارد می تر یادداشت کردیم رو طبق دستور پاییهایی که قبلاطالعات و آدرس

رو براش تنظیم  QoS خوایم دستگاه مورد نظری که می MAC آدرس Source MAC در قسمت •
 .کنیمکنیم رو وارد می

• Destination MAC رو خالی میذاریم. 
• IP  سیستم یا دستگاه مورد نظر رو که قبال یادداشت کردیم در قسمت Source IP نویسیممی. 
 وارد بشه 255.255.255.0 معموال باید Subnet Mask قسمت •
• Dest IP و Dest MAC رو خالی میذاریم. 
 .کنیمرو انتخاب می DSCP تیک •
یعنی اولویت    p0) کنیماولویت پهنای باند سیستم مورد نظر رو انتخاب می  Priority حاال از زبانه •

 (باالتر
 .کنیم که تنظیماتمون ثبت بشهکلیک می Apply Changes در آخر هم روی •

 مرتبط  مقاالت
 ای خرید و بررسی برترین روترهای گیمینگ در بازار جهانی راهنم 

 افزایش برد وای فای ) تقویت سیگنال وای فای ( و افزایش سرعت مودم و روتر 100تا  0آموزش 
GPON  چیست ؟ 

  ADSLراهنمای خرید مودم
 م همراه + نکات مهم در خرید مودم جیبیراهنمای خرید مود

 حرف آخر 

مرسی که تا اینجای کار با ما همراه بودین امیدواریم این آموزش کمکتون کرده باشه و بتونین به  
برای هر دستگاه رو انجام بدین و اگه مثال سیستم گیمینگ یا کنسول بازی  QoS راحتی تنظیمات

آنالین رو   هایدارین میتونین اینترنت دریافتی اون رو در اولویت قرار بدین تا لگ یا دیلی در بازی
ی آنالینی برقراره کاربرد داره به این  ها، زمانی که جلسههمچنین در شرکت  QoS .تجربه نکنین

کنه. اگه سوالی راجع به این موضوع صورت که از قطعی صدا یا تصویر آنالین در جلسه جلوگیری می
 .دارین از ما بپرسین

 

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%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c/
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%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c/
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%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c/
https://netran.net/mag/7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/#i-7
https://netran.net/mag/what-is-gpon/
https://netran.net/mag/what-is-gpon/
https://netran.net/mag/what-is-gpon/
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-adsl/
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-adsl/
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-adsl/
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/
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/
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/

