
 {D-link کانفیگ هراحل} لینک دی هودم تنظیوات

تنظیوات  ّقتی تزای اّلیي تار هی خْاُیذ اس هْدم اطتفادٍ کٌیذ یا تزخی هؼکالت آى را حل کٌیذ السم اطت

را اًجام دُیذ. ًحٍْ کاًفیگ هْدم دی لیٌک تخغ ُای هختلفی دارد کَ ػوا ترزای ایري کرار  هودم دی لینک

 ُورَ ترَ ؿرْرت پریغ  رزف ًیاس تَ ًام کارتزی ّ پظْرد داریرذ. ایري اعالترات در یٌایورات هرْدم ترزای

admin اطت. لذا هی یْاًیذ تَ راحتری ّارد ؿرفحَ یٌایورات هرْدم ػرْیذ. یٌایورات هرْدم D-link  را هری

یْاًیذ تَ کوک گْػی یا کاهپیْیز اًجام دُیرذ  اهرا یٌارین هرْدم دی لیٌرک ترا گْػری هْتایرل ترَ دلیرل هحرذّد 

 .تْدى ؿفحَ آى رایج ًیظت

تا آهْسع یـْیزی ؿفز یا ؿذ یٌایوات هْدم دی لیٌک هی یْاًیذ سهاى، یاریخ، پظْرد، ًرام ّای  رای ّ 

 .غیزٍ را یغییز دُیذ. تَ ُویي دلیل السم اطت حتوا آى را یاد تگیزیذ

  

 هذل ىای هختلف هودم دی لینک

ات،  زّػرگاٍ ُرا ّ اهراکي اس یکی اس هْدم ُایی تا قاتلیت تاال اطت کَ در اکثرز هٌراس ، ادار D-link هْدم

در تاسار ّجْد دارًذ کَ ػروا هری  D-link آى اطتفادٍ هی کٌٌذ. در حا  حاضز ًوًَْ ُای هختلفی اس هْدم

یْاًیذ آى ُا را اس چٌذ ًاز هختلف دطتَ تٌذی کٌیذ. ایي دطتَ تٌذی ُا هعوْال تز اطاص ّیژگی ُرای آى ُرا 

 .رٍ هی کٌینؿْرت گز تَ اطت کَ در اداهَ تَ آى ُا اػا

  

 تی طین ّ طین دار ADSL هْدم

هْدم ُای دی لیٌک را هی یْاى اس ًاز طین دار یا تی طین تْدى تَ دّ دطتَ هختلف یقظین کزد. ّیژگی ُز 

تی طین را تا خْد حول کٌیذ. در  D-link کذام اس آى ُا تا یکذیگز هتفاّت اطت. ػوا در آى هی یْاًیذ هْدم

 .زای ایـا  خْد ًیاس تَ کاتل داردحالی کَ هْدم طین دار ت

  

 اس ًاز یعذاد آًتي D-link هْدم

هْدم ُای هْجْد در تاسار را هی یْاى اس ًاز یعذاد آًتي ُا ًیش دطتَ تٌذی کٌیذ  سیزا در تاسار هذ  ُرای 

یاد یک آًتي، دّ آًتي، طَ آًتي ّ غیزٍ ّجْد دارد. ُز چَ یعذاد آًتي ُای هْدم س D-link هختلفی اس هْدم

 .تاػذ هی یْاًذ اس  ْاؿل سیادی پؼتیثاًی کٌذ. در ّاقع ایٌتزًت را تَ ػعاع سیادی هی  زطتذ

 .ّ هزاحل کاًفیگ آى کلیک کٌیذ ن هْدم سایکظلیٌای جِت کظة اعالتات تیؼتز در هْرد
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 هْدم دی لیٌک اس لحاظ یعذاد پْرت ُا

یق تزخی اس دطتگاٍ ُا تزای ایي کَ تتْاًٌذ تَ ایٌتزًت ّؿل ػًْذ تایذ یک طین راتط داػتَ تاػٌذ یا اس عز

ُای هختلف هتفاّت اطت  تٌاتزایي ػروا هری  D-link پْرت تَ هْدم ّؿل ػًْذ. یعذاد ایي پْرت ُای در

 .یْاًیذ هْدم ُای هْجْد در تاسار را تز اطاص یعذاد پْرت ُای آى ًیش دطتَ تٌذی کٌیذ

  

 نحوه تنظیوات هودم دی لینک

اطررتفادٍ اس هررْدم ُررای هختلررف در خاًررَ ُررا،  زّػررگاٍ ُررا ّ ادارات تاترری هرری ػررْد کررَ در تزخرری هْاقررع 

اختالالیی در آى تَ ّجْد تیایذ. در ایي گًَْ هْاقع ػوا تایذ هْدم خْد را کاًفیرگ یرا پیکزتٌرذی کٌیرذ. ترزای 

اهرا ترَ دلیرل ایري کرَ ؿرفحَ  هری یْاًیرذ اس گْػری هْتایرل یرا کراهپیْیز اطرتفادٍ کٌیرذ  D-link کاًفیگ هرْدم

گْػری هْتایرل کْچررک یرز اطرت، اس آى اطررتفادٍ ًوری ػرْد. لررذا در اکثرز هْاقرع کررارتزاى اس کراهپیْیز تررزای 

 .خْد اطتفادٍ هی کٌٌذ D-link یٌایوات هْدم



ًحٍْ کاًفیگ هْدم دی لیٌک در ُوَ هذ  ُای هختلف آى یکظاى اطت  اها در تزخی هْاقع یغییزایی را در 

ًیراس ًذاریرذ.  LAN تی طین ػوا تزای پیکزتٌذی آى تَ کاترل D-link هؼاُذٍ هی کٌین  هثال در هْدمآى ُا 

 .در حالی کَ در هْدم دی لیٌک طین دار ایي کاتل یکی اس لْاسم ضزّری ایـا  آى اطت

  

 آهوزش نحوه ورود بو تنظیوات هودم دی لینک

طرپلیتز ّ کراتلی کرَ اس اطرپلیتز خرارش هری ػرْد را ترَ تزای ػزّع کاًفیگ هْدم خْد تایذ کاتل یلفري را ترَ ا

ّؿل کٌیذ. اطپلیتز تَ گًَْ ای طاختَ ػذٍ اطت کَ ؿذا را اس دادٍ جذا هی کٌرذ ّ اطرتفادٍ اس آى   پؼت هْدم

هی یْاًذ ًْیشُای ٌُگام هکالوَ را تزعرز  کٌرذ. ایري کرار تاتری هری ػرْد ترَ ٌُگرام اطرتفادٍ اس ایٌتزًرت، 

 .تال  ًؼْدهکالوَ ػوا دچار اخ

را تَ کاهپیْیز ّ طرز دیگرز آى را  LAN تعذ اس آى کَ طین یلفي خْد را تَ هْدم ّؿل کزدیذ یک طز کاتل

 ُای هْدم ّؿل کٌیذ. حاال تَ تخغ ًرْار آدرص کراهپیْیز خرْد تزّیرذ ّ در آى جرا آدرص تَ یکی اس پْرت

IP  اطت 291.2.1.2.2هْدم خْد را درش کٌیذ. هعوْال ایي آدرص تَ ؿْرت پیغ  زف. 

در آدرص یْ ار ا  هزّرگز خْد هی یْاًیرذ دکورَ ایٌترز را تشًیرذ  291.2.1.2.2حاال تا ّارد کزدى آدرص 

را ّارد کٌیرذ.  Username ّ Password یرا ّارد تخرغ یٌایورات هرْدم خرْد ػرْیذ. در ایٌجرا السم اطرت

ٌایورات هرْدم خرْد ػرذیذ تِترز ُظتٌذ. )تعذ اس آى کرَ ّارد ی admin هعوْال ایي دّ تَ ؿْرت پیغ  زف

 (.اطت یْسرًین ّ پظْرد خْد را تزای جلْگیزی اس ُک ػذى آى یغییز دُیذ

 .رّی لیٌک کلیک کٌیذ چگًَْ هْدم را ریظت کٌین؟ تزای اعالع اس

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/


 

 Setup ّ طرپض Wizard تعذ اس ّارد ػذى تَ ؿفحَ یٌایوات هْدم در طرتْى طروت چرن آى رّی تخرغ

کلیک کٌیذ یا ًـة هْدم ػروا  Setup Wizard ػْیذ. در آى جا رّی Wizard کلیک کٌیذ یا ّارد قظوت

ػزّع ػْد. ؿفحَ جذیذی تزای ػوا ًوایغ دادٍ هی ػْد کرَ در آى خالؿرَ ای اس هزاحلری کرَ تایرذ اًجرام 

 .کلیک کٌیذ Next دُیذ را ًوایغ هی دُذ. حاال تزای اداهَ کار رّی



 

  

 تغییر رهس ورود بو صفحو تنظین هودم

-D تا اًجام هزاحل تاال ػوا ّارد تخؼی هی ػْیذ کَ در آى جرا هری یْاًیرذ رهرش ّرّد ترَ ؿرفحَ یٌایورات

link را یغییز دُیذ. ًام کارتزی ّ رهش ّرّد قثال تَ ؿْرت پیغ  رزف admin  ترْدٍ اطرت کرَ ػروا هری

 .یْاًیذ عثق هزاحل سیز آى را یغییز دُیذ

خْد را ّارد کٌیذ. در کادر تعذی رهش تثْر جذیذ ّ  (admin)  زف تزای ایي کار در کادر اّ  رهش پیغ

 .کلیک کٌیذ Next در کادر طْم رهش تثْر جذیذ خْد را یکزار کٌیذ. طپض رّی گشیٌَ



 

 D-link نحوه کانفیگ تاریخ و زهاى در هودم

، تَ یاریخ ّ سهاى هی رطریذ کرَ ترزای یٌایورات آى هری یْاًیرذ در تنظیوات هودم دی لینک در ایي تخغ اس

یاریخ ّ سهاى دقیق را درش کٌیذ. هْقعیت جغزا یایی خْد را یِزاى در ًاز تگیزیرذ  کادرُای هؼخؾ ػذٍ

 .را تشًیذ next ّ تعذ دکوَ

 .ّ هزاحل هختلف آى رّی لیٌک کلیک کٌیذ ین هْدم یی پی لیٌکیٌا تزای
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 با شرکت ارائو دىنذه سرویس اینترنت ADSL برقراری ارتباط هیاى هودم

ی رطریذ کرَ تایرذ ترا ػرزکت ارانرَ دٌُرذٍ ایٌتزًرت خرْد اریثراع تا اًجام هزاحل تاال ػوا ُن اکٌْى تَ جرایی هر

تزقزار کٌیرذ  یعٌری ایٌتزًرت خرْد را ترَ هرْدم ّؿرل کٌیرذ. در ایري قظروت السم اطرت کؼرْر خرْد را ایرزاى 

 را رّی Other ّ Protocol  را رّی گشیٌرَ Internet Service Provider یرا ISP اًتخاب کٌیذ. حراال

PPPOE آى السم اطرت قزار دُیذ. تعرذ اس Connection Type َرا تر LLC یغییرز دُیرذ. VPI ّ VCI 

ُظتٌذ  اها تزای ایي کَ ػروا  53ّ  0ًیش در تیؼتز ػزکت ُای ارانَ دٌُذٍ ایٌتزًت تَ ؿْرت پیغ  زف 

هطورر ي ػررْیذ تررا ػررزکت ارانررَ دٌُررذٍ ایٌتزًررت خررْد یورراص تگیزیررذ یررا ایرري کررَ اس هؼرراّراى هؼررْرت کوررک 

 .تخْاُیذ



 

َ دٌُرذٍ ایٌتزًرت خرْد را ػرزکت ارانر Username ّ Password حاال السم اطت در ؿفحَ جذیذ تاس ػرذٍ

ّارد کٌیذ یا تتْاًیذ تَ تظتَ ایٌتزًتری کرَ اس آى ُرا خزیرذاری کزدیرذ، هتـرل ػرْیذ. هعورْال ایري یرْسرًین ّ 

 .پظْرد را ػزکت تَ ٌُگام ارانَ تظتَ تَ ػوا یقذین هی کٌذ یا تتْاًیذ تَ آى هتـل ػْیذ



 

  

 و رهس در هودم دی لینک SSID تنظین

خرْد را در تخرغ اّ  ّ  (SSID) در ایري تخرغ اس ًحرٍْ کاًفیرگ هرْدم دی لیٌرک السم اطرت ًرام ّای  رای

رهش آى را در تخغ دّم درش کٌیذ. ایي ُواى رهشُایی ُظتٌذ کَ ػوا تَ کوک آى ُرا هری یْاًیرذ اتشارُرای 

 تَ ّای  ای خْد هتـل کٌیرذ. ترَ یراد داػرتَ تاػریذ کرَ جِرت ایـرا  تری طرین ترَ ایٌتزًرت گشیٌرَ هختلفی را

Enable Your Wireless Network را  عا  ًواییذ. 

-WPA2 ی گشیٌرَ Security Level خْد السم اطت در تخرغ D-link تزای اهٌیت تیؼتز یٌایوات هْدم

PSK را اًتخاب کٌیذ. WPA2 ّیکل ُای رهشًگاری اطت کرَ اعالترات دریرا تی ّ یکی اس قْی یزیي پز

 .خزّجی ػوا را رهشًگاری ّ ایوي هی کٌذ

 .کلیک کٌیذ هخاتزات  ADSLین هْدمیٌا جِت کظة اعالتات تیؼتز در هْرد
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 ی گشیٌرَ visibility status ترزای ایري کرَ اطرن ّای  رای ػروا یْطرط اػرخاؽ دیگرز دیرذٍ ػرْد در تخرغ

Visible ظری ّای  رای ػروا را ًثیٌرذرا اًتخاب کٌیذ. در حالی کَ اگز قـذ داریرذ ک Invisible  را اًتخراب

کٌیذ. در ایي حالت کارتز تزای ایي کَ تتْاًذ تَ هْدم ػوا ّؿل ػْد تایذ ًام آى را ّارد کٌرذ. ایري کرار هری 

یْاًذ اهٌیت ّای  ای ػوا را تیؼتز کٌذ. )در ؿْریی کَ اگز ػوا اطن ّای  رای خرْد را  زاهرْع کٌیرذ تایرذ 

را  Next ذ یٌایوات هرْدم دی لیٌرک را اًجرام دُیرذ.د تعرذ اس اًجرام هزاحرل تراال دکورَدّتارٍ اس ؿفز یا ؿ

 .تشًیذ

  

 D-link تاییذ اطالعات وارد شذه بو هودم

، ؿفحَ ای ترزای ػروا تراس هری ػرْد کرَ در آى کلیرَ اعالترایی کرَ D-link در ایي تخغ اس یٌایوات هْدم

هزاجعررَ تررَ آى کلیررَ اعالتررایی کررَ رثررت کزدیررذ را تررَ درش کزدیررذ را ًؼرراى هرری دُررذ. تررَ عررْری کررَ ػرروا تررا 

 .تشًیذ Apply ؿْرت یکجا هؼاُذٍ هی کٌیذ. حا  در ؿْریی کَ آى ُا را یاییذ هی کٌیذ رّی گشیٌَ



 

تا اًجام هزاحل تاال ػوا تَ راحتی هی یْاًیذ هْدم خْد را کاًفیرگ کٌیرذ. ُوراى گًْرَ کرَ هتْجرَ ػرذیذ کلیرَ 

ًجام دُیذ، اها تا ایي ّجْد تزخی اس کرارتزاى تعرذ هزاحل آى تظیار آطاى اطت کَ هی یْاًیذ آى را خْدیاى ا

اس کاًفیگ هْدم خْد ًوی یْاًٌذ ترَ ّای  رای خرْد ّؿرل ػرًْذ. در ایري حالرت ترزای راٌُورایی تیؼرتز هری 

 .را هطالعَ کٌٌذ دلیل ّؿل ًؼذى کاهپیْیز تَ ّای  ای 22یْاًٌذ هقالَ 

 نحوه تنظین هودم دی لینک با گوشی هوبایل

ُواى گًَْ کَ در تاال تَ آى اػارٍ کزدین، کلیَ ا زادی کَ قـذ دارًذ هْدم خْد را کاًفیرگ کٌٌرذ هری یْاًٌرذ 

اس عزیق گْػی هْتایل ًیش اقذام کٌٌذ ّ کلیَ هزاحل تاال را در گْػی خْد عی کٌٌذ. لرذا ُریگ گًْرَ یفراّیی 

 .هیاى یٌاین هْدم دی لیٌک تا گْػی هْتایل ّ کاهپیْیز ّجْد ًذارد

تا گْػی تَ ُز گًَْ هؼرکلی تزخرْرد کزدیرذ ّ ترا ارّرُرای  D-link اها اگز ػوا تَ ٌُگام یٌایوات هْدم

 .هختلفی رّتزّ ػذیذ هی یْاًیذ تزای حل طزیع هؼکل خْد تا هزکش هؼاّرٍ هؼْرت یواص تگیزیذ

 .کلیک کٌیذ چگًَْ ّای  ای را هخفی کٌین؟ جِت

 خالؿَ هطلة
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خْد را اًجام دٌُذ هی یْاًٌذ تا ّرّد تَ ؿفحَ یٌایوات آى  تنظیوات هودم دی لینک ا زادی کَ قـذ دارًذ

را اًجام دٌُذ. ًحٍْ کاًفیگ هْدم دی لیٌک تظیار آطراى اطرت کرَ ُرز کظری هری یْاًرذ آى را اًجرام  ایي کار

دُذ. در تاال ؿفز یا ؿذ یٌایوات هْدم دی لیٌک را تزای ػوا آهْسع دادین کَ ػوا هی یْاًیذ آى را تذّى 

 .ُیگ گًَْ هؼکلی اًجام دُیذ

تایل یا کاهپیْیز خْد تَ ُز گًَْ هؼکلی تزخْرد کزدیذ اها اگز تَ ٌُگام یٌاین هْدم دی لیٌک تا گْػی هْ

 9099093509هی یْاًیرذ اس هؼراّراى هؼرْرت کورک تگیزیرذ. ترزای ایري کرار هری یْاًیرذ ترا ػروارٍ یلفري 

 .یواص حاؿل ًواییذ

  

  

  

 


