
 D-linkو TP- link  آموزش کامل کانفیگ مودم          

 
 

 D-linkآموزش مودم                               

 :راهنمای تنظیم سریع

این . است 1559155915592آن  Subnet Mask و 1.191619191پیش فرض این مودم  IP آدرس .1

 IP تنظمات. مقادیر قابل تغییر است اما در این راهنما ما از مقادیر پیش فرض جهت تنظیم استفاده می کنیم

کارت شبکه متصل شده را برای اتصال صحیح تنظیم کنید، اگر از نحوه این کار اطالع ندارید به لینک زیر 

 مراجعه کنید

 راهنمای تنظیم کارت شبکه کامپیوتر برای اتصال به مودم

آدرس مودم را . تنظیم این مودم توسط یک مرورگر وب انجام میشود و در هر سیستم عاملی امکانپذیر است .2

 :د کنیددر مرورگر خود وار

 

مودم را درخواست  Password و Username بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما .3

آنها را وارد کرده . است( بصورت حروف کوچک) admin و admin می نماید این مقادیر بصورت پیش فرض

 .کلیک کنید OK و روی دکمه

 

http://www.satiaisp.com/tp-link/
http://www.satiaisp.com/tp-link/
https://www.cyberconnect.ir/learn/modem-config/related-topics/93-lan-setting
https://www.cyberconnect.ir/learn/modem-config/related-topics/93-lan-setting


 :توجه

به شما داده  ISP ی که Password  و Username را با Password و Username این. الف

 .اشتباه نگیرید

ظاهر نشد به به معنی این است که یا شما تنظیمات  Password و Username اگر صفحه درخواست. ب

کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها را بازبینی کنید و یا روی مروگر شما پ ر و ک س ی تنظیم شده که 

 و سپس در قسمت Connection و سپس به Internet Option اکسپلورر به منوی باید در اینترنت

Lan Setting رفته و تیک آیتم Using P r o x y را برداشته و OK کنید. 

 :بعد از ورود موفق به صفحه تنظمیات مودم را بصورت زیر مشاهده می کنید .4
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عیب  راهنمای صفحه پایین   باز هم در اتصال به اینترنت مشکل دارید بهدر صورتیکه پس از انجام این مراحل 

 مراجعه کنید ADSL یابی مودم های
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 TP-linkآموزش مودم                               

 
 

 :چراغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است 

 

  

 نشاندهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است :Power چراغ .1

روی خط تلفن  ADSL در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس :ADSL چراغ .1

 متصل شده است

اینترنت این چراغ روش خواهد در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم با  :Internet چراغ .3

 شد

 نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است :Wireless چراغ .4

 به یک وسیله دیگر است LAN نمایانگر اتصال :LAN چراغ .5

  

 :اتصاالت پشت دستگاه به شرح زیر است

1. POWER: اتصال آداپتور برق 

1. ON/OFF: دکمه روش و خاموش کردن 

3. WiFi:  وایرلس دستگاهروشن و خاموش کردن 

4. RESET: دکمه ریست کردن مودم 

5. LAN:اتصال کابل شبکه برای کامپیوتر 

6. ADSL:اتصال به خط تلفن از طریق Splitter 

 محل اتصال آنتن ثابت: آنتن .7

http://www.satiaisp.com/wp-content/uploads/2015/02/image010.gif


 
 :اتصال مودم

 :نیازمندی های سیستمی .1

 سرویس ADSL فعال از سرویس دهنده گان اینترنت 

  (کابل شبکه در پک مودم موجود است)شبکه یک کامپیوتر با کارت شبکه کابلی و کابل 

 فعال بودن پروتکل TCP/IP  (بصورت پیش فرض در ویندوز فعال است)روی کامپیوتر 

 یک مروگر وب مانند فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، کروم، اپرا یا ….. 

 :نیازمندی های محیط نصب مودم .1

  داده شوداین مودم نباید در محلی با رطویت وگرمای بیش از حد قرار 

  مودم را جایی قرار دهید که به همان آسانی که به وسایل دیگر متصل میشود به برق نیز دسترسی

 داشته باشد



 مراقب سیمکشی های آن باشد تا سر راه تردد افراد قرار نگرفته باشد 

 مودم را می توانید روی میز یا یک قفسه قرار دهید 

 اد الکترومغناطیس خودداری کنیداز قرار دادن آن در مکان هایی با تشعشع زی 

  

 اتصال به مودم

 با اتصال مودم به خط تلفن باید چراغ)خود مطمئن شوید  ADSL لطفا قبل از هر کاری از فعال بودن سرویس

ADSL  سپس مراحل زیر را برای اتصال مودم انجام دهید( ثانیه ثابت روش شود 32پس از حدود: 

 قرار دادن مودم در محل مناسب .1

 قرار دادن آنتن در حالت عمودی .1

برای )مودم با کابل شبکه مناسب  LAN اتصال کارت شبکه کامپیوتر به یکی از پورت های .3

استفاده از سیستم وایرلس شما می توانید پس از تنظیم مودم اتصال کابلی آنرا جدا کنید اما به یاد داشته 

 (هید نه روی اتصال بیسیمباشد که همیشه تنظیم را روی حالت اتصال کابلی انجام د

 موجود در پک مودم به مودم Splitter اتصال خط تلفن از طریق .4

 اتصال آداپتور برق و سپس روشن کردن مودم .5

  

  

 :شکل زیر راهنمای خوبی برای اتصاالت است



 

  

 برای کانفیگ حتما از کابل شبکه استفاده کرده ، از کانفیگ به صورت وایرلس : تذکر مهم

 . کنیدخودداری 

 . را وارد کنید ۲۹۱٫۲۶۱٫۲٫۲ مرور گر خود ، آدرس Address bar پس از نصب درایور ، در

هردوی اینها به طور پیشفرض . می خواهد  Password و User name برای ورود به صفحه تنظیمات از شما

 میباشد admin عبارت
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 اصلی مودم میشویدپس از وارد کردن یوزر و پسورد وارد صفحه 

 : را زده تا وارد صفحه بعد شوید Run Wizard سپس از نوار ابزار باال گزینه اول را انتخاب کنید و دکمه

 (مطابق شکل زیر)
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 :را انتخاب کرده و وارد صفحه بعد شوید Next در مرحله بعد مطابق شکل زیر گزینه

http://www.satiaisp.com/wp-content/uploads/2015/02/image017.gif
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 :را بزنید Next کرده و دکمهرا انتخاب  Tehran در این صفحه از لیست موجود
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 :انتخاب نوع حالت کانکت

PPPoE : به صورت اتوماتیک با استارت ویندوز به اینترنت وصل میشود . 

Bridge Mode :  همزمان یک نفر میتونه از وایرلس .اتصال به صورت دستی است و باید یک کانکشن بسازید

 . استفاده کنه

 . هم میتوان تنظیماتی انجام داد تا به صورت اتوماتیک وارد اینترنت نشد PPPoE البته در حالت: تذکر 

 . تنظیم کنید PPPoE شما روی

 . مرحله بعدی وارد کردن مشخصات شما است

  

  



 

  

  

  

 :را زده تا وارد صفحه بعد شود Next دکمه PPPOE/PPPOA بعد از انتخاب گزینه

 :را وارد کنید 35عدد  VCI و در کادر 0عدد  VPI کرده و در کادردر این صفحه یوزرنیم و پسورد را وارد 

 را جایگزین کنید 1هر کدام عدد   username ,passwordو درقسمت 

  

  

  

 :را انتخاب کنید Next را انتخاب کرده و گزینه PPPOE LLC نیز گزینه Connection Type برای
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 را زده و وارد صفحه تنظیمات وایرلس شوید Next بعد از وارد مشخصات باال دکمه

 یک نام را برای بیسیم خود انتخاب کرده و در قسمت بعد SSID در این صفحه می توانید به جای

Authentication Type را باز کرده و از لیست موجود گزینهWPA2-PSK  را انتخاب کرده و سپس یک



را زده تا وارد صفحه بعد شده و تنظیمات  Next و سپس دکمه پسورد انتخاب کرده برای اتصال بصورت بیسیم

 .اعمال شود

  

  

 (توضیحات بیشتر مطابق شکل زیر)

 

  

  

  

http://www.satiaisp.com/wp-content/uploads/2015/02/image029.gif


  

  

  

  

  

 :برای اینکه بر روی وایرلس پسورد بزارید

SSID :  نامی است که روی مودم میگذارید و هنگامی که برای شبکه وایرلس جستجو میکنید نشان داده

 . میشود

بر روی  Authentication بهتر است با انتخاب یک. به صورت پیشفرض غیر فعال میباشد  ورد وایرلسپس

که میخواهید به اینترنت وصل شوید از ( بعد از کانفیگ ) این رمز برای مرتبه اول . وایرلس خود رمز بگذارید 

 .شما پرسیده می شود

 . است WPA2-PSK بهترین و امن ترین حالت ، حالت
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 ADSL عیب یابی سرویس

 .خط تلفن بوق آزاد ندارد -

یا  ADSLیا  Status)چراغ لینک . مودم چشمک زن است( Linkیا  ADSLیا  Status)چراغ لینک  -

Link )خاموش است. 

 .مشاهده می شود Connectionعالمت ضربدر قرمز رنگ برروی  -

مودم هنگامی که با تلفن صحبت می کنم، ثابت است ولی به  (Linkیا  ADSLیا  Status)چراغ لینک  -

 .محض قطع کردن تلفن چراغ مودم چشمک زن می شود



 .خاموش است Powerتمام چراغ های مودم به جز چراغ  -

 .به کامپیوتر چگونه است ADSLنحوه اتصال مودم  -

 .اسپیلیتر چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد -

 .ندارد خط تلفن بوق آزاد

خط تلفن را چک کنید در صورتی که بوق آزاد شنیده نمی شود با خرابی . را از مدار خارج کنید ADSLمودم 

 .تماس بگیرید و خرابی تلفن خود را ثبت کنید(  5555) تلفن 

اسپیلیتر وصل کنید و کابل گوشی تلفن را به پورت  Lineاگر خط تلفن بوق داشت، کابل تلفن را به پورت 

Phone  اسپیلیتر و کابل مودم را به پورتModem  یاADSL  یاDSL  اسپیلیتر وصل کنید و اگر بوق آزاد

 .تماس بگیرید( 5555)به پشتیبانی نشد ده شنی

یا  Status)چراغ لینک . مودم چشمک زن است( Linkیا  ADSLیا  Status)چراغ لینک 

ADSL  یاLink )خاموش است. 

ابتدا بررسی کنید که خط تلفن بوق آزاد داشته . این مشکل به علت برقرار نشدن ارتباط فیزیکی بوجود می آید

را برای بر طرف کردن این مشکل، گوشی تلفن، . باشد، تمام کابل ها و سوکت ها و سیم های ارتباطی چک شود

وشن نشد با پشتیبانی در صورتی که لینک باز هم ثابت یا ر.جدا کنید و مودم را مستقیم به خط تلفن وصل کنید

 تماس بگیرید(5555)

 .مشاهده می شود Connectionعالمت ضربدر قرمز رنگ برروی 

کابل شبکه بصورت فیزیکی قطع شده است، کابل متصل به مودم و کارت شبکه، سوکت پشت کامپیوتر و مودم 

ر متصل است، مودم را یک بار خاموش یا روشن نمائید یا به کامپیوت USBرا بررسی کنید و اگر مودم بصورت 

 .پشت کامپیوتر را عوض کنید USBجای پورت 

 



 .خاموش است Powerتمام چراغ های مودم به جز چراغ 

است را چک نمائید و در صورت عدم رفع مشکل مودم را از برق خارج تمام کابل هایی که به مودم وصل شده 

در زمان نوسان برق حتما مودم . )دقیقه مودم را خاموش نگه داشته و مجددا روشن کنید 5حداقل . کنید

 .تماس بگیرید(.513)در صورتی که مشکل حل نشد با پشتیبانی ( خاموش باشد

 .به کامپیوتر چگونه است ADSLنحوه اتصال مودم 

مودم . و یا هر دو شکل باشد Ethernetو  USBبا توجه به نوع مودم، اتصال مودم می تواند از طریق پورتهای 

جنانچه اتصال مودم به . هستند، قابلیت اتصال به سوییچ یا شبکه را دارند Ethernetهایی که دارای پورت 

 .برقرار شود حتما باید درایور مربوط به مودم را روی کامپیوتر نصب کرد USBکامپیوتر از طریق 

 .اسپیلیتر چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد

از نظر فیزیکی قطعه ای می باشد که دارای یک . Dataاز  Voiceاسپیلیتر وسیله ای می باشد برای جدا کردن 

همانطور . مودم و دیگری به گوشی تلفن وصل می شودپورت ورودی برای خط تلفن و دو خروجی که یکی به 

برای جلوگیری از اختالل . استفاده همزمان از اینترنت و تلفن است ADSLکه می دانید یکی از مزایای سرویس 

 Caller) تلفن بیسیم و فکس وصفر بند و)نباید از دستگاههای دیگری مثل ( تلفن و اینترنت)در دو سرویس 

ID استفاده کرد. 

  
  
  

 


