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 تکانفیگ مودم مخابرا

بسیاری از افراد به دلیل قیمت پایین و سرعت مناسب ترجیح می دهند اینترنت خود را از شرکت مخابرات تهیه کنند بنابراین افرادی 

که برای اولین بار مودم خود را از مخابرات خریداری کرده اند و قصد راه اندازی آن را دارند یا افرادی که مودم خود را ریست فکتوری 

 .خواهند داشت مخابرات ADSL تنظیم مودم ز بهکرده اند؛ نیا

مخابرات استفاده می شوند. بسیاری از  ADSL دو مودم پرکاردبرد هستند که معموال برای TP-LINK و D-LINK مودم های

 مخابرات و همچنین کانفیگ مودم مخابرات TP-LINK افراد پس از تهیه این مودم ها نمی دانند که چطور باید به تنظیم مودم

D-link ه به صورت تصویری به آموزش این موارد می پردازیمبپردازند به همین دلیل در این مقال. 

پیشنهاد می کنیم این مقاله را با دقت تا انتها مطالعه نمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر 

 .با مشاوران ما در سامانه مشورت ارتباط برقرار نمایید

 مخابرات ADSL آموزش تنظیم مودم

الزم به طی کردن مراحلی می باشد که شامل کانفیگ مودم مخابرات نیز است. اما اینکه کانفیگ  مخابرات ADSL تنظیم مودم ایبر

مخابرات  Tp-link کردن به چه معناست را در ادامه بررسی می کنیم. سپس قصد داریم به صورت تصویری به آموزش تنظیم مودم

بپردازیم. اما به خاطر داشته باشید در اولین قدم شما باید مودم را به پریز برق وصل کنید  مخابرات D-link و همچنین تنظیم مودم

 .و کابل تلفن را هم به تلفن و مودم توسط نویز گیر متصل نمایید

 .کلیک کنید دلیل وصل نشدن کامپیوتر به وای فای برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 کانفیگ چیست؟

اید که معنی کانفیگ کردن ا به حال به این فکر کردهکانفیگ کردن مودم اصطالحی است که بسیار به کار برده می شود اما آیا ت

 چیست؟

و به معنی پیکربندی می باشد که از طریق آن می توان کامپیوتر، لپ تاپ،  configuration مخفف کلمه ی (config) کانفیگ

ه طور معمول تمام داده موبایل، سرور، سایت، مودم، شبکه و غیره را تنظیم کرد. در حقیقت می توان گفت فایل های پیکربندی ب

 .های مورد نیاز دستگاه ها را دارا هستند

افزارها بعد از اینکه اجرا می شوند تنظیمات خود را به روز رسانی می کنند که این به روز رسانی ها  به عبارت ساده تر بسیاری از نرم

 در ادامه مقاله نیز به آموزش کانفیگ مودم مخابراتهای کانفیگ و از روی فایل های پیکربندی انجام می شود.  با توجه به بررسی

Tp-link و D-link می پردازیم. 
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 اطالعیه

 .ار خاموش و روشن کنیدپس از پایان یافتن مراحل کانفیگ مودم مخابرات، حتما مودم خود را یک ب

  مخابرات Tp-link تنظیم مودم

یا مرکز ارائه  ISP مخابرات و همچنین کانفیگ کردن آن نیاز به اطالعات اشتراک می باشد که باید از Tp-link برای تنظیم مودم

 .دهنده خدمات اینترنتی خود این اطالعات را دریافت کرده باشید

 

هستند. البته به طور معمول  VPI و VCI العات اشتراک شامل نام کاربری، رمز عبور و پارامترهایبرای توضیح بیشتر باید بگوییم اط

در تمام مودم های مخابراتی یکسان است اما پیشنهاد می شود برای وارد کردن این اعداد به صورت  VPI و VCI مقدار پارامترهای

 .دقیق، از پشتیبانی شرکت مخابرات آن ها را دریافت کنید

 .مرورگر اینترنت خود را باز نمایید Tp-link پس از داشتن اطالعات ذکر شده برای انجام کانفیگ مودم مخابرات

 اطالعیه

 .است 192.168.1.1یا آدرس تنظیم مودم  IP معموالً



وارد کنید که هر دو ابتدا باید نام کاربری و رمز عبور را  Tp-link حال پس از انجام مراحل فوق برای شروع کانفیگ مودم مخابرات

 .هستند admin کلمه

 .کلیک کنید "login"پس از این وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می بایست بر روی گزینه

 

 Interface " را انتخاب نمایید تا به next شوید و سپس مانند شکل زیر "Quick start" حال در این صفحه باید وارد قسمت

setup" وارد شوید. 



 

را انتخاب کنید. در مرحله بعد باید منطقه زمانی کشور خود را  Internet مخابرات ابتدا باید زبانه Tp-link برای تنظیم مودم

 .را بفشارید next انتخاب کرده و باز هم مانند مرحله قبل



 

 .را انتخاب کنید next بپردازید و باز هم مثل مراحل قبلی PPPoE/PPPoA در این قسمت نیز باید مانند شکل زیر به انتخاب

 



 VCI و ۰را  VPI را وارد کنید و مقدار خود ADSL حال در صفحه باز شده می بایست نام کاربری و رمز عبور مربوط به اینترنت

 .انتخاب کرده و وارد مرحله بعد شوید PPPoELLC قرار دهید. بعد از انجام این کار نیز الزم است حالت ارتباط خود را ۳۵را 

 

 وایرلس شبکه نام بروید و "wireless' مخابرات انجام شده است و حال تنها باید به زبانه Tp-link با انجام مراحل فوق تنظیم مودم

 .وارد کنید SSID قسمت در را خود انتخابی



 

قرار  WPA2-PSK الزم به ذکر است به منظور تنظیم سطح امنیتی شبکه وایرلس نیز بهتر است آن را در باالترین سطح یعنی

 .دهید

 .حرف داشته باشد ۸نباید کمتر از  pre shared key آخرین مرحله هم مربوط به تعیین رمز عبور شبکه وایرلس می باشد که

 .ه مهم اینکه در پایان حتما باید تنظیمات را ذخیره کنیدنکت

 .کلیک کنید اینکه چگونه وای فای را مخفی کنیم؟ برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 مخابرات D-link تنظیم مودم

 انجام شود. برای انجام این کار مانند مودم D-link مخابرات الزم است تا ابتدا کانفیگ مودم مخابرات D-link برای تنظیم مودم

Tp-link در مرورگر اینترنت خود  IP  وارد نمایید. سپس در صفحه باز شده از منوی  192.168.1.1یا آدرس تنظیم مودم را

را انتخاب کرده  "setup" کلیک نموده و پس از آن، از طریق نوار باالی صفحه زیر منوی "wizard" عمودی سمت چپ بر گزینه

 .کلیک کنید "setup wizard" و بر گزینه
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 .در وسط صفحه را کلیک نمایید next سپس در این صفجه دکمه

 



 روی پس از این کارحال در این مرحله صفحه ای باز می شود که باید در آن نام کاربری و رمز عبوری را برای مودم خود تعریف کنید. 

 .کلیک کنید next دکمه

 اطالعیه

 .باقی می ماند admin را بزنید؛ نام کاربری و رمز عبور عبارت skip اگر در این مرحله

 

 .را بزنید Next است را انتخاب کنید و Tehran در مرحله بعد باید منطقه زمانی کشور خود که



 

انجام می شود. نکته مهم اینکه با  VPI , VCI تنظیمات ISP در صفحه جدید، اطالعات تکمیلی می بایست وارد شوند و با انتخاب

 و همچنین پارامتر pppoE را روی protocol ستی وارد کنید. سپسمی توانید این مقادیر را به صورت د "other" انتخاب گزینه

connection type را نیز روی گزینه LLC  قرار دهید. حال نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید و رمز خود را برای تایید در

 .آخرین قسمت وارد نمایید



 

 Wireless Network مودم می شوید که می بایست ابتدا در Wi-Fi نیز وارد تنظیمات مربوط به تنظیمات Next پس از انتخاب

Name نام شبکه وایرلس انتخابی خود را وارد کنید. سپس سطح امنیتی شبکه وایرلس یا Security Level را WPA2-PSK 

 .کاراکتر تعریف کنید 8قرار دهید. در آخرین کادر مربوطه نیز رمز عبور شبکه وایرلس خود را بیشتر از 



 

 .ب نماییدرا انتخا  apply نکته مهم و قابل توجه این است که در پایان این مراحل حتما باید

 



 .کلیک کنید نحوه ریجستر گوشی کارکرده برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 مخابرات ADSL معرفی بهترین مودم های

و مودم  TD-W8961N ADSL2 Plus ۸۹۶۱مخابرات مودم تی پی لینک   ADSL طبق نظرسنجی کاربران بهترین مودم های

 .هستند ADSL سری D305 تندا

سرعت وایرلس زیادی دارد و به همین دلیل این مودم برای مصرف  TD-W8961N ADSL2 Plus ۸۹۶۱مودم تی پی لینک 

مناسب است. در خصوص  HD های اینترنتی و مخصوصا پخش فیلم هایی مثل بازی های آنالین، تماس پهنای باند سنگین یا برنامه

ای و چهار پورت  5dBiمگابایت بر ثانیه سرعت دارد و با داشتن دو آنتن قدرتمند  300بگوییم سرعت وایرلس این مودم نیز باید 

 .شبکه به راحتی قابل نصب است

نیز از نظر سرعت وایرلس و قدرت آنتن ها مانند مدل ذکر شده فوق می باشد و تنها  ADSL سری D305 همچنین مودم تندا

های دیگر این مودم هم باید به این نکته اشاره کنیم که از طریق آن امکان استفاده همزمان آنتن است. از قابلیت  4تفاوت آن داشتن 

 .کاربر با سرعت باال از اینترنت فراهم است 10

 مخابرات ADSL اخبار پیرامون

 امکان ارائه خدمات سایت مخابرات برای عموم مردم

می باشد که اکنون بیشتر خدمات شرکت مخابرات توسط این سایت قابل انجام است. این  tci.ir نشانی اینترنتی سایت مخابرات

 .خدمات در دو گروه خدمات مربوط به اینترنت و تلفن ثابت قرار می گیرند

ع آوری و غیره هستند. همچنین مخابرات شامل خرید ترافیک و سرویس، دریافت پشتیبانی، اعالم جم ADSL خدمات اینترنت

 .خدمات تلفن همراه نیز شامل پرداخت قبض تلفن همراه و مشاهده آن است

الزم به ذکر است این سایت به منظور اطالع رسانی، افزایش آگاهی مردم در رابطه با طرح های مختلف مخابرات و سایر خدمات این 

 .ت مخابرات در آن موجود می باشدشرکت راه اندازی شده است و تمامی اطالعیه های شرک

برای عموم مردم قابل دسترس است و برای استفاده از خدمات این سایت الزم نیست حتما کاربران جزء tci.ir  نکته مهم این که

 .مشترکان تلفن ثابت و یا اینترنت مخابرات باشند
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 خالصه مطلب

ینترنت هستند و بسیاری از آن ها به دلیل قیمت مناسب اینترنت با توجه به اینکه امروزه بیشتر افراد برای انجام امور خود نیازمند ا

پرداختیم. همچنین طریقه ی  مخابرات ADSL تنظیم مودم از شرکت مخابرات استفاده می کنند، در این مقاله به آموزش نحوه

 .کانفیگ مودم مخابرات را برای شما عزیزان توضیح دادیم

مخابرات سوالی دارید یا نیازمند دریافت  ADSL ه باشد اما چنانچه در خصوص تنظیم مودمامیدواریم این مقاله برای شما مفید بود

اطالعات بیشتری می باشید می توانید با مشاوران ما در سامانه مشورت ارتباط برقرار نمایید و یا سوال خود را به صورت کامنت برای 

 .مانه مشورت در اسرع وقت به شما پاسخ دهندما در انتهای همین مقاله بنویسید تا مشاوران کارآزموده سا

  

 .مخابرات کلیک کنید ADSL مقاله تنظیم مودم pdf برای دریافت فایل

  

 


