
 مودم زایکسل از جمله مودم های است که به خاطر کارایی خوب و کیفیت باال آن کاربران زیادی دارد. اگر قصد دارید

 ر ابتدا با مودم زایکسل آشنا کرده و سپس مراحل کانفیگ مودمرا خودتان انجام دهید، ما شما را د تنظیم مودم زایکسل

zyxel  را به طور کامل برای شما بیان می نماییم. پیرو این موضوع الزم به ذکر است آموزش تنظیم مودم زایکسل به شما

ب برای کس د.کمک می کند که با خیال راحت به اینترنت متصل شده و دغدغه ی اتصال مطلوب به اینترنت نداشته باشی

  .اطالعات بیشتر تا انتهای این مقاله همراه ما باشید

 معرفی مودم زایکسل

تصاص داده است. قبل از مراحل مودم زایلیکس از جمله مودم هایی است که به دلیل کیفیت، کاربران بسیاری را به خود اخ

 .قسمت های مودم را برای شما شرح می دهیم تا به خوب یا مودم زایلیکس آشنا شوید zyxel کانفیگ مودم

مودم درگاهی دارد که آدابتور برق به آن متصل شده و مودم  پاور مودم زایکسل

 روشن می شود

که باعث خاموش و روشنی مودم  ON و OFF  دکمه های دکمه خاموش و روشن مودم

 .می گردد

یک روزنه در مودم برای ریست در زمان های که قصد  دکمه ریست

ثانیه با  15دارید تنظیمات قبلی را حذف نمایید باید به مدت 

یک اشیای نوک تیز مانند سوزن به این محفظه فشار بیاورید 

 .تا کل تنظیمات پاک شود

 این قسمت برای دستگاه های می باشد که به صورت پورت Ethernet ت اترنتقسم

LAN به مودم متصل می گردد.مانند سیستم های خانگی 

از این پورت برای ارتباط بین مودم و خط تلفن استفاده می  ADSL درگاه

 .شود

 power  چراغ های مودم

نمایش 

روشن 

 بودن مودم

Ethernet 

برقراری 

اتصال 

 مودم با

LAN 

ADSL 

اتصال مودم 

با شرکت 

ارائه دهنده 

 ی اینترنت

PPP 

نشانه دهنده 

وجود اینترنت 

است که با یک 

کرده زمین 

نمایش داده می 

 .شود

  

  

 :به شرح زیر است  زایکسل برخی از مشخصات ظاهری مودم

  

 دارای یک آنتن️✔

 RJ-45 و چهار درگاه LAN ، چهار درگاهRJ-11 یک درگاه️✔

 WEP /WPA /WPA2 /WPS دارای پروتکل های امنیتی بی سیم️✔

 گیگاهرتز 2.40دسی بل و فرکانس بی سیم  5آنتن دهی بسیار قوی با  ️✔

 .کلیک کنید تنظیم مودم تی پی لینک برای اطالع از

https://mashwerat.com/%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%aa%db%8c-%d9%be%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/
https://mashwerat.com/%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%aa%db%8c-%d9%be%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/


 

 نحوه اتصال مودم زایکسل به سیستم

 .ال مودم زایلکس به سیستم از دو روش می توان استفاده کردبرای اتص

  

 از طریق کابل شبکه و پورت LAN 

 از طریق اتصال وایرلس و بی سیم 

  

 ورود به صفحه تنظیم مودم زایکسل

را طی نمایید. به عبارت دیگر زمانی می توانید  zyxel برای اینکه بتوانید به اینترنت متصل شوید ابتدا باید مراحل کانفیگ

را به درستی انجام داده باشید. برای انجام تنظیم مودم زایکسل ابتدا  zyxel مراحل کانفیگ  از مودم خود استفاده نمایید که

 :مات شوید.برای تنظیم مودم زایکسل مراحل زیر را کامل و به درستی انجام دهیدباید بتوانید وارد صفحه تنظی

 .مودم را به برق متصل نماید و کابل تلفن را نیز به پشت مودم وصل نمایید  در مرحله اول️✔

  

 .سپس تمامی چراغ های مودم را چک نمایید تا روشن باشد️✔

  

یا سیستم به مودم متصل گردید و به کمک   مک یک گوشی هوشمند وبعد از چک کردن تمامی چراغ ها، باید به ک️✔

را زده و وارد صفحه تنظیمات شوید . این اولین گام برای تنظیم مودم زایکسل  ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱  مرورگر دستگاه آدرس

 .است

  

 .شار دهیدرا ف login زده و دکمه admin را وارد نمایید. شما پسورد را password در صفحه باز شده باید️✔

 

  

را   Apply که در تصویر مشخص شده را انتخاب کرده و گزینه  Go To Advanced Setup در نهایت باید گزینه️✔

 .کلیک نمایید. با این کار شما وارد صفحه تنظیم مودم زایکسل می شوید

  

 

  

 .کلیک کنید مخابرات  ADSLتنظیم مودم برای اطالع از

 آموزش تنظیم مودم زایکسل

است. روش  zyxel در مرحله قبل توانستیم به صفحه ورود تنظیم مودم زایکسل وارد شوید. اکنون نوبت به کانفیگ مودم

تی این تنظیمات آموزش تنظیم مودم زایکسل می توانید به راح  شامل مراحل مختلفی است که با کمک  zyxel کانفیگ مودم

 .را انجام دهید

https://mashwerat.com/%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa/


 :تنظیم مودم زایکسل به شرح زیر است ️✔

 در قسمت سمت چپ صفحه را انتخاب کرده و سپس گزینه NETWORK پس از ورود به صفحه تنظیمات باید قسمت

WAN را انتخاب نمایید. بخش WAN  شامل قسمت های مختلفی می باشد 

  

 

  

 .بگذارید  PPOE حالت  را انتخاب کرده و به  Encapsulation یاید قسمت WAN پس از ورود به بخش

 .باید نام کاربری و رمز عبوری که سرویس دهنده اینترنت شما ارائه کرده است را وارد نمایید  قسمت دوم این پنجره

  

 اطالعیه

 .و پسورد به صورت اختصاصی می باشد و در هر شرکت ارائه دهنده اینترنت متفاوت است اطالعات کاربری

  

 .که باید آن ها را تنظیم نمایید  VCI و VPI پس از وارد کردن رمز عبور و نام کاربری دو بخش

 اصوال این دو بخش دارای کد های زیر است

VPI: 35  VCI: 0 

 .اما شما عزیزان می توانید جهت اطمینان بیشتر این کد ها را از سرویس ارائه دهنده ی اینترنت خود بپرسید

 .را کلیک نمایید و وارد بخش دوم تنظیم مودم زایکسل شوید  Apply پس از انجام دادن مراحل باال دکمه

  

 تنظیمات وایرلس مودم زایکسل

شده و  Network د که شما باید پس از ورود به صفحه مودم باید مجدد وارد بخشاین بخش مربوط به امنیت مودم می باش

 .را انتخاب نمایید Wireless Lan سپس گزینه

 

بی سیم و با سیم استفاده نمایید و بتوانید  اگر قصد دارید از مودم خود به دو صورت : Enable Wireless Lan گزینه

 .فعال نمایید  همزمان هر دو امکان را داشته باشید باید این گزینه را در بخش تنظیم مودم زایکسل

 .در این بخش می توانید نام مودم خود را به هر عبارتی که می خواهید تغییر دهید :SSID گزینه

  

MAC FILTER : انید مک آدرس های دستگاه های خود را وارد نمایید تا امنیت مودم شما باالتر در این قسمت شما می تو

 .رفته و دستگاه های به جز مک آدرس های شما نتوانند به مودم متصل گردند

Pre-shared key :  در این بخش شما می توانید رمز عبور خود را تغییر داده و رمز قوی تری برای جلوگیری از حک

 .شدن قرار دهید

 .، تمامی تنظیمات اعمال می شودApply در نهایت با زدن گزینه

  

 .کلیک کنید وای فای را مخفی کنیم؟ چگونه برای اطالع از

  

 آموزش تغییر آی پی مودم زایکسل

 تغییر دادن آی پی مودم یکی از روش های جلوگیری از هک شدن است

https://mashwerat.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/


 :برای اینکه بتوانیم آی پی پیش فرض مودم زایکسل را تغییر دهید مراحل زیر را باید طی نمایید

شوید، سپس نام و پسورده را زده و وارد پنجره تنظیم مودم زایکسل  خود  در مرورگر 192.168.1.1آدرس   ابتدا وارد

 .شوید

 .را انتخاب نمایید Home networking گزینه (Network setting  در صفحه تنظیم مودم زایکسل در منوی

تغییر مشخص شده، می توانید آی پی خود را  IP Address را انتخاب کرده و در قسمت LAN در این قسمت باید سربرگ

 .را فشار دهید تا تغییرات اعمال شوند Apply داده و در انتها گزینه

 

 اخبار پیرامون مودم

 4.5 شاتل موبایل مودمG عرضه کرد 

رومیزی زایکسل خود را مجددا به بازار  4.5Gهای شاتل موبایل اعالم کرد: به مناسبت شروع ماه مبارک رمضان مودم

 .عرضه می کند

 افزایش سرعت وای فای  

 .افزایش سرعت اینترنت با توجه به نحوه اتصال و استفاده از بهترین روش های تقویت مودم و برنامه امکان پذیر شده است

  خانوار استان از اینترنت پرسرعت ۲۰برخورداری روستاهای باالی 



خانوار  ۲۰های باالی همه روستا ۱۴۰۲مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا ابتدای سال 

 .استان به اینترنت پرسرعت تجهیز و به شبکه ملی اطالعات متصل می شوند

 خالصه مطالب

تنظیم مودم  روش های  با توجه به اینکه طرفداران و کاربران مودم زایکسل بسیار هستند و سواالت زیادی در خصوص

یکسل به طور مفصل و دقیق بیان کنیم .در صورت مطالعه دارند. ما در مقاله سعی کردیم آموزش تنظیم مودم زا زایکسل

 ، اگر پرسشی داشتید می توانید با مشاورین تماس حاصل نمایید و یا در زیر همین مقاله کامنت بگذارید zyxel کانفیگ مودم

 .تنظیم مودم زایکسل کلیک کنید برای دانلود پی دی اف مقاله

 


