
اند. خیلی از ها شدهناپذیر بیشتر خانه ها بخش جداییامروزه، اینترنت به یکی از نیاز های مردم دنیا بدل گشته است و مودم

از  ZYXEL هایو مودم D-LINK هایکنند. مودمهای خانگی برای دسترسی به اینترنت استفاده می مردم از مودم

دار در ایران هستند. اگر مودم شما دچار مشکالتی شده است و مجبور به ریست کردن آن شده اید، جای های پر طرفمودم

و نحوه اعمال آنها پرداخته شده است، تا شما  تنظیمات الزم بعد از ریست مودمنگرانی نیست. در این مطلب به طور کامل به 

 .حتیاج به کمک تخصصی بتوانید مودم خود را ریست و مجددا تنظیم کنیدبه آسانی و در کمترین زمان و بدون ا

  

 کردن مودمآموزش ریست

افزار تنظیم توانید از دکمه بازنشانی در پشت مودم کابلی یا دکمه نرمبرای بازنشانی مودم خود به تنظیمات ریست، می

اید و فرض را برای دسترسی به مودم عوض کردهعبور پیشکه رمز  وجود، درصورتی دوباره کارخانه استفاده نمایید. بااین

 .در پنل پشتی استفاده نمایید Reset اید، باید از دکمهرمز عبور را فراموش کرده

 و رمز عبور رمز عبور است. آدرس admin فرض کارخانه، نام کاربریبعد از تنظیم نمودن دوباره مودم به تنظیمات پیش

IP LAN  است. شما قادر نخواهید بود این آدرس 192.168.100.1همیشه IP LAN  تنظیمات را عوض کنید. در ادامه

 .الزم بعد از ریست مودم توضیح داده شده است

  

  

 

 D-LINK کردن مودمریست



توانید مودم را ریست خود دارید، از دوراه می dlink کردن مودماگر از کاربران مودم دی لینک هستید و تصمیم به ریست

تنظیمات الزم بعد از ریست مودم، اطالع ندارند که ما در ادامه کنید. عده ای از کاربران اینترنت خانگی از چگونگی اعمال 

 .مطلب به طور مفصل به این موضوع پرداخته ایم

 افزار تحت وببه روش نرم D-LINK ریست مودم

ای که پیش " را وارد نموده تا به صفحه تنظیمات وصل شوید. در صفحه192.168.1.1مرورگرهایتان عبارت "در یکی از 

تعیین   Admin با پسورد Admin فرض نام کاربریصورت پیشرویتان است، نام کاربری و پسورد خود را وارد کنید، به

را انتخاب نمایید. اکنون باید  System Commands شوید و از سمت چپ گزینه Tools شده است. اکنون وارد تب

 .را پیدا کنید Restore یا Reset ای با عنوانگزینه

 افزاریبه روش سخت D-LINK ریست مودم

 ها بخشی برایافزاری است. در پشت مودمکردن مودم دی لینک وجود دارد، روش سختروش دیگری که برای ریست

Reset وجود دارد. برای ریست مودم dlink تیز گرد یا یک شی نوکموقعی که مودم روشن است یک سنجاق، سوزن ته

مودم خاموش شد، آن را  کنید و آن را فشار دهید و نگه دارید. موقعی که چراغ وضعیت  Reset دیگر را وارد سوراخ ریز

 .کار شودبهرها کنید. مقداری صبر کنید تا مودم مجدداً باال بیاید و آماده

 ZYXEL مکردن مودریست

را دارند ، برای انجام این کار دو روش پیشروی  zyxel کردن مودمهای تی پی لینک که تصمیم به ریستکاربران مودم

 .ها وجود داردآن

 افزار تحت وببه روش نرم ZYXEL ریست مودم

ای شوید. در صفحه " را وارد نمایید تا به صفحه تنظیمات مودم متصل192.168.1.1در یکی از مرورگرهایتان عبارت "

 و پسورد Admin فرض نام کاربریصورت پیشکه پیش رویتان قرار دارد، نام کاربری و پسوردتان را وارد کنید، به

Admin  تعیین شده است. اکنون وارد تب Maintenance شوید و بعد Tools را انتخاب نمایید و در تب Restart  روی

 .کلیک نمایید Restart دکمه

 افزاریبه روش سخت ZEXEL مریست مود

 ها بخشی برایافزاری است. در پشت تمام مودمسخت وجود دارد ، روش  ZYXEL روش دیگری که برای ریست مودم

Reset کردن مودموجود دارد. برای ریست Zyxel گرد یا یک شی موقعی که مودم روشن است یک سنجاق، سوزن ته

جلوی مودم  کنید و آن را فشار دهید و نگه دارید. موقعی که چراغ  Reset راختیز دیگر مانند منگنه، را وارد سونوک

 .کار شودبهخاموش شد، آن را رها کنید. مقداری صبر کنید تا مودم دوباره باال بیاید و آماده

  

 .، کلیک کنیدچگونه مودم را ریست کنیم؟برای اطالع پاسخ این پرسش که 

  

 تنظیمات الزم بعد از ریست مودم

https://mashwerat.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://mashwerat.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/


مطالعه مراحل دقیق و تنظیمات الزم بعد از ریست مودم به طور خالصه در راهنمای زیر آمده است، اما برای نحوه اعمال 

 .راهنمای تصویری برای تنظیم مودم های دی لینک و زایکسل مطلب را تا انتها دنبال کنید

 .اندازی نماییدتان متصل است راهیک مرورگر وب را از رایانه یا تلفن همراهی که به شبکه ️✔

✔️ http://192.168.100.1 را وارد کنید. 

 .خود را وارد نماییدنام کاربری و رمز عبور مودم  ️✔

است. نام کاربری و رمز عبور به حروف کوچک  PASS WORD فرضاست. رمز عبور پیش admin نام کاربری ️✔

 .و بزرگ حساس است

 .در پیشروی شما نشان داده خواهد شد BASIC صفحه اصلی ️✔

✔️ ADVANCED را انتخاب نمایید. 

 .شودصفحه اطالعات کابل نشان داده می ️✔

 .دکمه تنظیم دوباره کارخانه کلیک کنید بر ️✔

 .شودیک پیام تایید نشان داده می ️✔

 .کلیک نمایید OK روی دکمه ️✔

شود. وقتی تنظیمات الزم بعد از ریست مودم به شرحی بود که گفته شد. پیکربندی به تنظیمات ریست فکتوری بازنشانی می

  .بردین فرایند حدود یک دقیقه زمان میشود. ااندازی دوباره میریست تکمیل شد، مودم راه

عامل، تنظیم دوباره را قطع نکنید. مثالً مرورگر را نبندید، بر پیوند کلیک برای جلوگیری از ریسک خرابی سیستم :هشدار

 .ای را بارگذاری نکنید. مودم خود را خاموش نکنیدنکنید، یا صفحه تازه

  

 بعد از ریست ZYXEL تنظیمات مودم

 .برای مودم زایکسل پرداخته ایمدر این قسمت به توضیح نحوه اعمال تنظیمات الزم بعد از ریست مودم 

برای اینکار ابتدا الزم است از طریق رایانه و یا تلفن همراه وارد مرورگر خود شده و در قسمت نوار جستجو آدرس  ️✔

 .را وارد کنید 192.168.1.1



 .را انتخاب کنید login را درج کرده و گزینه admin کلمه password در قسمت ️✔

  

 

  

 .کلیک کنید apply را انتخاب کرده و بر روی Go to Advance Setup در این قسمت، گزینه ️✔

  



 

  

 با انجام مراحل باال، به صفحه تنظیمات مودم زایکسل وارد می شوید. از منوی موجود در سمت چپ صفحه، گزینه ️✔

network و سپس WAN را انتخاب کنید. پس از آن تغییرات زیر را به نوبت اعمال کنید: 

  Routing بر روی گزینه Mode تنظیم قسمت ��

 PPPOE بر روی گزینه Encapsulation تنظیم ��

 .شناسه کاربری سرویس را وارد کنید Username در قسمت ��

 .نیز گذر واژه سرویس را درج نمایید Password در قسمت ��



 

  

✔️ VPI و VCI  می باشند، اما جهت اطمینان کامل، با پشتیبانی سرویس ارائه دهنده اینترنت  0و  35عموما به ترتیب

 .خود، تماس برقرار کنید

 .را فعال نمایید yes ، گزینهDefault Route در قسمت ️✔

 .کلیک کنید تا تغییرات اعمال شده، ذخیره شوند Apply در آخربر روی گزینه ️✔

تنظیم پسوورد و باال بردن امنیت مودم می باشد.  یکی از موارد قابل توجه در اعمال تنظیمات الزم بعد از ریست مودم، ️✔

 .انتخاب کنید network را از قسمت LAN برای اینکار منوی

  



 

  

  

 Enable گزینهدر صورتی که تمایل دارید از دو حالت بی سیم و با سیم از مودم خود بهره مند شوید، تیک  ️✔

Wireless LAN را فعال کنید.  

 .می توانید نام دلخواه برای مودم خود انتخاب نمایید SSID در قسمت ️✔

 .را انتخاب کنید WPA2-PSK گزینه security mode برای امنیت دستگاه خود در قسمت ️✔

 .ده اید را وارد کنیدمیتوانید رمز عبوری که برای مودم خود انتخاب کر Pre-shared key در قسمت ️✔

 .، تغییرات جدید ذخیره می شوندApply در پایان با کلیک بر روی گزینه ️✔

 .با انجام صحیح مراحل باال مودم شما کانفیگ شده و چراغ اینترنت روشن می شود ️✔

 بعد از ریست d'link تنظیمات مودم



 تنظیمات الزم بعد از ریست مودم 

و یا تلفن همراه وارد مرورگر خود شده و در قسمت   از ریست، از طریق کامپیوتر شخصیبعد  d'link برای تنظیم مودم

 و user name را برای admin را وارد کنید و سپس در صفحه نمایش داده شده، کلمه 192.168.1.1نوار جستجو آدرس 

password درج کنید و در آخر گزینه Login را انتخاب کنید. 

و از سربرگ های باالی صفحه، بر روی   را از منوی سمت چپ صفحه انتخاب کرده و Wizard در این قسمت گزینه ️✔

 . کلیک نمایید Next را انتخاب نمایید و بر روی عبارت Setup Wizard کلیک کنید، سپس گزینه Setup گزینه

 

  



 

  

را انتخاب نمایید. در  Next و گزینه در این بخش میتوانید رمز عبور ورود به مودم را در صورت تمایل تغییر دهید ️✔

 .را انتخاب کنید Skip غیر این صورت گزینه

  



 

  

را فعال کنید، تا تنظیمات تاریخ و زمان به صورت هوشمند انجام شود.  Automatically در این قسمت تیک گزینه ️✔

 .را انتخاب کنید Next سپس



 

  

  :طبق راهنمای زیر عمل کنید ودمدر این بخش از تنظیمات الزم بعد از ریست م ️✔

📍 Connection Type را روی حالت PPPoE LLC قرار دهید . 

 VPI را دریافت نمایید، اما عموما VCI و VPI از طریق تماس با پشتیبانی شرکت ارائه دهنده اینترنت خود میتوانید ��

 .می باشد VCI 0 و 35

قرار دارد، نام کاربری و رمز سرویس را به ترتیب در کادر های که در پایین صفحه  PPPoE در قسمت تنظیمات ��

 .رمز عبور را مجددا وارد نمایید Confirm Password درج کنید و در قسمت password و username مربوط به

 .انتخاب کنید Next سپس گزینه ��

  



 

  

  

است می بایست تغییرات زیر را  Wireless تنظیماتکه مربوط به تنظیمات الزم بعد از ریست مودم در این بخش از  ️✔

  :اعمال کنید

 .نام دلخواه برای وای فای خود را وارد نمایید SSID در قسمت ��

رمز عبور دلخوه خود را وارد کنید؛ دقت داشته باشید که رمز عبور انتخابی  WPA2 Pre-Shared Key در قسمت ��

 .کارکتر تشکیل شده باشد 8باید حداقل از 

 .کلیک کنید next سپس بر روی گزینه ��

  



 

  

 .را انتخاب کنید Apply در آخر نیز برای ذخیره تغییرات، گزینه ️✔



 

 تنظیم مجدد مودم پس از ریست

ای را که احتمال دارد شدهفرض کارخانه باز خواهد گرداند. تنظیمات سفارشیتنظیم مجدد مودم شما را به تنظیمات پیش

 ، مسیریابی و تنظیماتWiFi ، رمز عبور تعیین شده، تنظیماتDNSثابت،  IP انداختن آدرسباشید، از جمله راهتغییر داده 

DHCP که تنظیمات سفارشی دارید، قادر خواهید بود پیش از انجام ریست از تنظیمات خود نسخه کند. درصورتیپاک می

 .ها را بازیابی کنیدآن شدن بازنشانی دوبارهپشتیبان تهیه نمایید و بعد از تمام

 کردن مودمزمان ریست

مهم است که در مورد زمان  تنظیمات الزم بعد از ریست مودم توضیح داده شد، پس از اینکه نحوه تنظیم مجدد مودم و اعمال

اید کردهکند، یا اگر بعضی از تنظیمات را عوض که مودمتان درستکار نمیبازنشانی به تنظیمات کارخانه بدانید. درصورتی

وجود، که قادر نیستید آنها را لغو نمایید، احتمال دارد تصمیم بگیرید که زمان آن رسیده است که مودم را ریست کنید. با این

 .اندازی مجدد انجام دهیدپیش از انجام این کار، همیشه خوب است که یک راه

  

 .، کلیک کنیدمخابرات ADSL تنظیم مودمبرای اطالع از نحوه 

  

  اخبار پیرامون مودم

 « خرم آبادایجاد چتر وای فای در  » ��

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-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%81%db%8c%da%af-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7/


شهر استان لرستان، گفت: مجوزهای  ۶آباد و فای در خرمچتر وای پروژه با اشاره به اجرای لرستان منطقه مخابرات مدیر

 .توانند به این سیستم متصل شوندبرداری از این پروژه صادر شده و ساکنان این منطقه میالزم برای بهره

 « های شهرستان اسالم آبادغرب به شبکه ملی اطالعاتخانوار از روستا ۲۹۵اتصال  » ��

و نصب  همراه شبکه تلفن گفت : با اجرای طرح توسعه کرمانشاه استان اطالعات فناوری و ارتباطات محمدی مدیرکل

القان، ولکه وند، سوران آباد طهای "بوربور، تازهبه روستا آنتن دهی مخابراتی توسط اپراتور ایرانسل، با قابلیت سایت ۲

 .نسل سوم و چهارم متصل شدند اینترنت آبادغرب بهسفلی و علیا "در شهرستان اسالم

  

 خالصه مطلب

توان گفت مودم بخش ثابت محل کنند و میهای مختلف استفاده میامروزه تقریباً همه افراد در خانه و محل کار خود از مودم

اید را لغو کند یا قادر نیستید برخی از تنظیماتی را که تغییر دادهزندگی افراد شده است. گاهی مودم شما درست کار نمی

کردن شود. در این مقاله آموزش ریستکردن مودم برطرف میکه این مشکل فقط با ریسترسید نمایید، و به این نتیجه می

را به طور کامل توضیح دادیم. شما می توانید نظرات و سواالت خود را در قسمت  تنظیمات الزم بعد از ریست مودممودم و 

 .کامنت با کارشناسان ما به اشتراک بگذارید

  

 .کلیک کنیداین صفحه، برای دانلود پی دی اف مطالب 
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