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 چگونه مودم را ریست کنیم؟گاهی کاربرانی که از انواع مختلف مودم استفاده می کنند، این سوال برایشان پیش می آید که 

کند. از سوی دیگر بسیاری از مواقع مودم شما به دالیل مختلف به اینترنت وصل نمی شود و یا سرعت آن کاهش پیدا می 

ممکن است مودم به لپ تاپ و گوشی متصل نشود. چنانچه با خاموش و روشن کردن مودم به نتیجه نرسید، نیاز است که  

 .انه برگردانیدمودم خود را ریست کنید و آن را به تنظیمات کارخ

اما بسیاری از افراد این دغدغه را دارند که چگونه مودم را ریست کنیم؟ بازگرداندن انواع مودم ها به تنظیمات کارخانه از 

طریق روش های سخت افزاری و نرم افزاری امکان پذیر است و در هر کدام از برندهای موجود به روش متفاوتی مراحل 

 .ادامه به بررسی هر کدام از این روش ها خواهیم پرداخت. پس تا انتهای مقاله با ما باشیدریست انجام می شود که در 

  

 نحوه ریست مودم دی لینک 

مودم دی لینک از آن دسته مودم هایی است که بیشترین استفاده را دارد. به کاربرانی که سوال می کند چگونه مودم را 

وش نرم افزار تحت وب و سخت افزاری قابل ریست شدن و بازگرداندن به ریست کنیم؟ باید گفت مودم دی لینک به دو ر

 .تنظیمات اولیه است که در ادامه در مورد هر کدام از این روش ها توضیحاتی ارائه خواهیم کرد

 نحوه ریست مودم دی لینک به روش نرم افزار تحت وب 

"را وارد نمایید تا به تنظیمات مودم وارد 192.168.1.1" برای ریست مودم دی لینک، ابتدا در یکی از مرورگرها عبارت 

می  Admin شوید. در صفحه پیش رو نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید. به طور پیش فرض نام کاربری و رمز عبور

را انتخاب کنید. بعد از آن   System Commands  می شوید و از پنل سمت چپ گزینه tools باشد. پس از آن وارد تب

به شما نمایش داده می شود که با انتخاب این گزینه می توانید مودم خود را به تنظیمات کارخانه   Restore ینه ریست، یاگز

 .برگردانید
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 نحوه ریست مودم دی لینک به روش سخت افزار

برای یکی دیگر از روش های ریست مودم دی لینک، استفاده از روش سخت افزار استو در پشت همه مودم ها بخشی 

نمایید و   Reset ریست آن وجود داردو برای ریست کردن هنگامی که مودم روشن است، یک سوزن ته گرد را وارد قسمت

آن را فشار دهید و آن را نگهدارید. هنگامی که چراغ وضعیت جلوی مودم خاموش شد، آن را رها کنید. کمی صبر نمایید تا  

 .ار کنیدمودم باال بیاید و مجدداً بتوانید با آن ک
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 اطالعیه 

 .ریست مودم های مختلف از طریق روش های نرم افزاری و سخت افزاری امکان پذیر است

  

 نحوه ریست کردن مودم ایرانسل 

مودم های ایرانسل که بیشترین استفاده را از سمت کاربران دارند، گاهی با مشکالتی چون وصل نشدن به شبکه مواجه می 

ابتدا یک بار مودم ر ا خاموش و روشن کنید و اگ مشل برطرف نشد، از دو روش زیر برای  شوند که در این صورت باید

 .ریست مودم خود اقدام نمایید

 نحوه ریست مودم ایرانسل از طریق نرم افزار تحت وب  

رد شوید.  " را وارد کنید و به صفحه تنظیمات وا192.168.1.1برای اینکه مودم ایرانسل خود را ریست کنید باید عبارت "

تعریف شده اند.  Admin در صفحه پیش رو باید نام کاربری و پسورد خود را ارائه کنید. در این حالت نام کاربری و پسورد

چنانچه نتوانستید از طریق روش نرم افزار مودم خود را به حالت تنظیمات کارخانه برگردانید، باید با کارشناسان ایرانسل 

 .نمایی کنندتماس بگیرید تا شما را راه
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 نحوه ریست مودم ایرانسل از طریق روش سخت افزاری

یکی دیگر از روش ها برای ریست مودم ایرانسل از طریق عملیات سخت افزار است. با وارد کردن سوزن ته گرد یا چیزی  

 سوراخ ریز قسمتمی توانید مودم خود را ریست کنید. باید سوزن را وارد   Reset شبیه آن به قسمت پشتی مودم به نام

Reset   کنید و آن را فشار دهید. هنگامی که چراغ وضعیت مودم خاموش شد، آن را رها کنید. پس از چند دقیقه مودم

 .دوباره باال می آید می توانید کار خود را ادامه دهید
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 .بر روی لینک کلیک نمایید دلیل وصل نشدن کامپیوتر به وای فای برای دریافت اطالعات بیشتر از 

  

 tp link نحوه ریست مودم

کنند نیز چنین سوالی دارد که چگونه مودم را ریست کنیم؟ برای کاربرانی که از مودم تی پی لینک استفاده میبسیاری از 

انجام این کار دو روش وجود دارد، یکی روش نرم افزار و دیگری روش سخت افزار که در ادامه به بررسی هر کدام از  

 .این روش ها خواهیم پرداخت

 طریق روش نرم افزار تحت وب از  tp link نحوه ریست مودم

" را وارد نمایید 192.168.1.1به این شکل است که ابتدا در یکی از مرورگرهای خود عبارت "  tp link نحوه ریست مودم

و پس از آن که به صفحه تنظیمات مودم وارد شدید، نام کاربری و رمز عبور خود را ارائه دهید. نام کاربری و رمز عبور  

را انتخاب   SysRestart شوید و گزینه  Maintenanceمی باشند. پس از آن وارد قسمت Admin به طور پیش فرض

را انتخاب کنید و    Factory Default Settings گزینه  System Restart with  کنید. در پنجره پیش رو در بخش

 .کلیک نمایید  Restart بر روی عبارت سپس 

https://mashwerat.com/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88%d8%b5%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
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 روش سخت افزار از طریق tp link نحوه ریست مودم 

با روش سخت افزار نیز می توانید مانند سایر مودم ها، با وارد کردن سوزن ته گرد یا شی نوک   tp link برای ریست مودم

، مودم خود را به حالت تنظیمات اولیه کارخانه برگردانید. در این حالت باید سوزن   Reset تیز به قسمت پشتی مودم به نام

کنید و آن را فشار دهید. زمانی که چراغ وضعیت مودم خاموش شد، آن را رها کنید. پس از    Reset را وارد سوراخ بخش

 .دقایقی مودم دوباره باال می آید و آماده کار می شود
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 .بر روی لینک کلیک نمایید تنظیم مودم تی پی لینک برای اطالع بیشتر از چگونگی

  

 zyxel نحوه ریست مودم

یکی از مودم های کمپانی تی پی لینک است که زیاد مورد استفاده کاربران قرار می گیرد. اما زمانی که   zyxel مودم

یق این مودم به اینترنت وصل شوند، معموالً این سوال را دارند که چگونه مودم را ریست کنیم؟  کاربران نمی توانند از طر

 .در ادامه راهنمای بازگرداندن مودم به تنظیمات کاراخنه به دو روش نرم افزار و سخت افزار ارائه شده است

 ریست مودم زایکسل به روش نرم افزار تحت وب

" را وارد نمایید تا صفحه تنظیمات  192.168.1.1ار، در یکی از مرورگر ها عبارت "برای ریست مودم به روش نرم افز

مودم برایتان نمایش داده شود. در مرحله بعد باید نام کاربری و پسورد تان را وارد کنید. به طور پیش فرض نام 

را انتخاب کنید.  Tools  شوید و بعد از آن Maintenance می باشد. حال وارد تب  Admin و پسورد Admin کاربری

 .کلیک نمایید Restart روی دکمه Restart در پایان در تب

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/
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 به روش سخت افزار نحوه ریست مودم زایکسل

به این صورت است که هنگام روشن بودن مودم، یک سنجاق یا سوزن ته گرد را وارد سوراخ   zyxel نحوه ریست مودم

جلوی مودم خاموش شود.    (Status) زمانی سوزن را نگه دارید که چراغ وضعیتکرده و آن را فشار دهید. تا  Reset ریز

 .سپس آن را رها کنید. پس از کمی تأمل، مودم دوباره باال می آید و می توانید دوباره با آن کار کنید
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 .بر روی لینک کلیک کنید چگونه وای فای را مخفی کنیم؟ برای آشنایی با این که

 gnet ریست مودم

د. اگر در خصوص  گاهی دچار مشکالت فنی شده و هنگامی که مودم روشن است، به اینترنت وصل نشو gnet مودم 

این سوال دارید که چگونه مودم را ریست کنیم؟ توصیه ما این است که در قدم اول   gnet بازگردانی به تنظیمات اولیه مودم

از سالمت سیستم خود مطمئن شوید. چنانچه مشکل از لپ تاپ یا سیستم شما نباشد، در این حالت چاره ای جز ریست کردن 

و بازگردانی به تنظیمات کارخانه، در پشت مودم سوراخی وجود دارد که آن را به   gnet ممودم نیست. برای ریست مود

کمک شی نوک تیز چند ثانیه نگه دارید تا به تنظیمات کارخانه بازگردد و دوباره کانفیگ سیستم را انجام دهید تا مشکل 

تماس حاصل نمایید تا مشکل  netis مودم برند برطرف شود. اما اگر باز هم مشکل رفع نشد، می توانید با کارشناسان فروش

 .مودم شما را بررسی کنند

  netis نحوه ریست کردن مودم

است. اگر هنگام کار با این مود دچار مشکل شدید، ابتدا با مرورگرهای مختلف   ADSL یک مودم یک مودم  netis مودم

باید دکمه ریست مودم را در   netis برای ریست مودم چک کنید و اگر مشکل حل نشد، تنها کار باقیمانده ریست مودم است.

ثانیه نگه دارید. هنگام ریست همه چراغ ها کامال روشن و خاموش خواهند شد و به   20تا  10حالی که روشن است برای 

این معنی است که دستگاه در حال ریست شدن است. چند لحظه صبر کنید تا مودم بصورت کامل روشن شود. پس از آن  

اره باید تنظیمات نرم افقزاری مودم را انجام دهید. چنانچه موفق به ریست مودم نشدید، یا پس از ریست دوباره امکان  دوب

 .ورود به صفحه تنظیمات را ندارید، به احتمال زیاد دستگاه شما ایراد دارد

  

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/
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 جدیدترین اخبار پیرامون انواع مودم

 وضعیت واردات مودم 

شود. فرامرز رستگار، دبیر سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات   ها نمی صورت اسمی، شامل تمام مدل واردات مودم به

شود. اما   ها کافی نیست نمی هایی که مشابه داخلی ندارند یا ظرفیت تولید آنگوید ممنوعیت شامل حال مودم مخابراتی، می

تاکنون، تنها پنج ثبت سفارش برای واردات مودم انجام شده   ۹۶گوید از سال  میرئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران 

ها برای تأمین مودم که مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی است که با اپراتورها قرارداد بسته بودند و از آنجا که قرارداد آن 

 .ها را ثبت کرده استپیش از این تاریخ نوشته شده، دولت سفارش آن

ها تنها شامل   عالوه، این دستگاهکننده ثبت نشده؛ به ان معنا است که سفارشی برای بازار و فروش مستقیم به مصرف این بد

های اند؛ اما ثبت سفارش مودم صورت قانونی وارد کشور نشده شوند که از چهار سال پیش دیگر به می ADSL های مودم

 .پذیرد خور بدون مشکل صورت می کارت سیم

 ها  مسئله رجیستری مودم

خور باید از امسال در سامانه همتا ثبت شوند. مدتی پیش    کارت های سیم ، همه دستگاه۱۴۰۰بر اساس قانون بودجه سال 

شوند. به زعم فعاالن این    خور هنوز رجیستر نمی کارت  های سیم هوشمند و تبلت آغاز شد؛ اما مودم  رجیستری ساعت

 .خور ضرر زیادی به بازار و تولیدکننده وارد کرده است کارت های سیم رجیستر نشدن مودمحوزه، 

 

 اطالعیه 

نحوه بازگرداندن هر مودم به تنظیمات کارخانه متفاوت است، بنابراین سعی کنید ابتدا با راهنمای قدم به قدم ریست کردن هر 

 .مودم به طور کامل آشنا شوید
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 خالصه مطالب

از کاربرانی که از مودم های مختلف استفاده می کنند، این مشکل برایشان پیش آمده است که نمی توانند وارد  بسیاری

اینترتنت شوند و دغدغه این را دارند که چگونه مودم را ریست کنیم؟ در چنین شرایطی اگر با خاموش و روشن کردن مودم  

به تنظیمات کارخانه بازگردانید. روش بازگرداندن مودم به تنظیمات   مشکل حل نشود، باید مودم خود را ریست کنید و آن را

 .شودکارخانه در هر کدام از مودم ها متفاوت است که با دو روش انجام می 

در این مقاله به توضیح هر کدام از روش ها در مودم های پر استفاده از سمت کاربران اشاره کردیم. چنانچه نیازمند  

خصوص نحوه ریست مودم هستید، می توانید با کارشناسان مشورت تماس حاصل نمایید تا در اسرع  راهنمایی بیشتر در 

 .وقت مشاوره های الزم را به شما ارائه دهند

  

 .یدکن  کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 

 

https://mashwerat.com/wp-content/uploads/2022/11/چگونه-مودم-را-ریست-کنیم؟.pdf

