
  D-LINK DSL-2640U آموزش تنظیم مودم

 

 :ثشسسی هحصَل

 N 150 ثِ سشی G هی پشداصین وِ اص سشی D-LINK DSL-2640U دس ایي آهَصش هب ثِ ثشسسی هذل جذیذ

ایي هذل داسای هٌَی تٌظیوبت هتفبٍتی ًیض هی . هگبثیتی تغییش یبفتِ اهب ظبّش لجلی سا حفظ ًوَدُ است

  ػذد پَست4 هگبثیتی ٍ 150ٍایشلس ثَدُ وِ داسای پٌْبی ثبًذ  ADSL یه هَدم DLINK DSL-2640U.ثبضذ

LAN آًتي ایي دستگبُ ضجیِ هذل ّبی دیگش. صذهگبثیتی است ADSL  دی لیٌه ثبثت ثَدُ ٍ لبثل تؼَیط ثب

ثْشُ هی  WPA2 ایي دستگبُ دس لسوت ٍایشلس اص آخشیي استبًذاسد ّبی اهٌیت هبًٌذ. هذل دیگشی ًوی ثبضذ

تَاًبیی وبس ثب سیستن ػبهل ّبی هختلف سا داسا ثَدُ ٍ ثِ ساحتی تٌظین هی ضًَذ ٍ ثب توبهی سشٍیس . ثشًذ

 .دٌّذّبی ایٌتشًت دس ایشاى سبصگبس ّستٌذ

  

 :پٌل جلَیی

http://www.cyberconnect.ir/learn/modem-config/d-link/123-d-link-dsl-2640u


 

 :چشاؽ ّبی ًوبیطگش پٌل جلَیی ثِ ضشح صیش است

 ًطبًذٌّذُ اتصبل صحیح آداپتَس ثشق ثِ دستگبُ است  :Power چشاؽ

 ثِ یه ٍسیلِ دیگش است LAN ًوبیبًگش اتصبل :LAN چشاؽ

 ًوبیبًگش فؼبل ثَدى لسوت ٍایشلس دس هَدم است :Wireless چشؽ

 (هشاجؼِ وٌیذ ایٌجبثشای اطالػبت ثیطتش ثِ ) .هی ثبضذ WPS هشثَط ثِ هذ :WPS چشاؽ

 سٍی خط تلفي هتصل ضذُ است ADSL دس صَست ثبثت سٍضي ثَدى ًوبیبًگش ٍجَد سشٍیس :DSL چشاؽ

دس صَست تٌظین صحیح هَدم ٍ اتصبل هَدم ثب ایٌتشًت ایي چشاؽ ثِ سًگ سجض سٍضي خَاّذ  :Internet چشاؽ

 ضذ

  

 :پٌل پطت دستگبُ

http://www.cyberconnect.ir/index.php/learn/wireless-network/101-wps-qss
http://www.cyberconnect.ir/index.php/learn/wireless-network/101-wps-qss


 

 :اتصبالت پطت دستگبُ ثِ ضشح صیش است

 هحل اتصبل خط تلفي تَسط اسپلیتش

 LAN پَست ّبی وبثلی

 WPS دووِ

 دووِ خبهَش سٍضي ٍایشلس

 دووِ پبٍس دستگبُ

 هحل اتصبل فیص آداپتَس

  

 :اتصبل هَدم

 :ًیبصهٌذی ّبی سیستوی 

 فؼبل اص سشٍیس دٌّذُ گبى ایٌتشًت ADSL سشٍیس



 (وبثل ضجىِ دس په هَدم هَجَد است)یه وبهپیَتش ثب وبست ضجىِ وبثلی ٍ وبثل ضجىِ 

 (ثصَست پیص فشض دس ٍیٌذٍص فؼبل است)سٍی وبهپیَتش  TCP/IP فؼبل ثَدى پشٍتىل

 ..... یه هشٍگش ٍة هبًٌذ فبیشفبوس، ایٌتشًت اوسپلَسس، وشٍم، اپشا یب

  

 :ًیبصهٌذی ّبی هحیط ًصت هَدم

 ایي هَدم ًجبیذ دس هحلی ثب سطَثت ٍگشهبی ثیص اص حذ لشاس دادُ ضَد

 هَدم سا جبیی لشاس دّیذ وِ ثِ ّوبى آسبًی وِ ثِ ٍسبیل دیگش هتصل هیطَد ثِ ثشق ًیض دستشسی داضتِ ثبضذ

 هشالت سیوىطی ّبی آى ثبضذ تب سش ساُ تشدد افشاد لشاس ًگشفتِ ثبضذ

 هَدم سا هی تَاًیذ سٍی هیض یب یه لفسِ لشاس دّیذ

 اص لشاس دادى آى دس هىبى ّبیی ثب تطؼطغ صیبد الىتشٍهغٌبطیس خَدداسی وٌیذ

  

 اتصبل ثِ هَدم

 ثب اتصبل هَدم ثِ خط تلفي ثبیذ چشاؽ)خَد هطوئي ضَیذ  ADSL لطفب لجل اص ّش وبسی اص فؼبل ثَدى سشٍیس

ADSL  سپس هشاحل صیش سا ثشای اتصبل هَدم اًجبم دّیذ ( ثبًیِ ثبثت سٍضي ضَد30پس اص حذٍد: 

 لشاس دادى هَدم دس هحل هٌبست، ثْتشیي هحل ثشای لشاس دادى هَدم هشوض ضجىِ ٍایشلس ضوبست .1

 لشاس دادى آًتي دس حبلت ػوَدی .2

ثشای استفبدُ اص سیستن )هَدم ثب وبثل ضجىِ هٌبست  LAN اتصبل وبست ضجىِ وبهپیَتش ثِ یىی اص پَست ّبی .3

ٍایشلس ضوب هی تَاًیذ پس اص تٌظین هَدم اتصبل وبثلی آًشا جذا وٌیذ اهب ثِ یبد داضتِ ثبضذ وِ ّویطِ تٌظین 

 (سا سٍی حبلت اتصبل وبثلی اًجبم دّیذ ًِ سٍی اتصبل ثیسین

 هَجَد دس په هَدم ثِ هَدم Splitter اتصبل خط تلفي اص طشیك .4



 اتصبل آداپتَس ثشق ٍ سپس سٍضي وشدى هَدم .5

  

 :ساٌّوبی تٌظین سشیغ

ایي .  است255.255.255.0آى  Subnet Mask ٍ 192.168.1.1پیص فشض ایي هَدم  IP آدسس .1

 IP تٌظوبت .همبدیش لبثل تغییش است اهب دس ایي ساٌّوب هب اص همبدیش پیص فشض جْت تٌظین استفبدُ هی وٌین

وبست ضجىِ هتصل ضذُ سا ثشای اتصبل صحیح تٌظین وٌیذ، اگش اص ًحَُ ایي وبس اطالع ًذاسیذ ثِ لیٌه صیش 

 هشاجؼِ وٌیذ

 ساٌّوبی تٌظین وبست ضجىِ وبهپیَتش ثشای اتصبل ثِ هَدم

آدسس هَدم سا . تٌظین ایي هَدم تَسط یه هشٍسگش ٍة اًجبم هیطَد ٍ دس ّش سیستن ػبهلی اهىبًپزیش است .2

 :دس هشٍسگش خَد ٍاسد وٌیذ

 

هَدم سا دسخَاست هی  Username ٍ Password ثؼذ اص چٌذ لحظِ پٌجشُ جذیذی ثبص ضذُ وِ اص ضوب .3

آًْب سا ٍاسد وشدُ ٍ سٍی . است (ثصَست حشٍف وَچه) admin ٍ admin ًوبیذ ایي همبدیش ثصَست پیص فشض

 .ولیه وٌیذ OK دووِ

 

 :تَجِ

http://www.cyberconnect.ir/index.php/learn/adsl-config/public/lan-config


ثِ ضوب دادُ اضتجبُ  ISP ی وِ Username ٍ  Password سا ثب Username ٍ Password ایي. الف

 .ًگیشیذ

ظبّش ًطذ ثِ ثِ هؼٌی ایي است وِ یب ضوب تٌظیوبت  Username  ٍPassword اگش صفحِ دسخَاست. ة

وبست ضجىِ هٌبسجی ًذاسیذ وِ ثبیذ آًْب سا ثبصثیٌی وٌیذ ٍ یب سٍی هشٍگش ضوب ح س ٍ ن س ی تٌظین ضذُ وِ 

 Lan ٍ سپس دس لسوت Connectionٍ سپس ثِ  Internet Option ثبیذ دس ایٌتشًت اوسپلَسس ثِ هٌَی

Setting سفتِ ٍ تیه آیتن Using P r o x y ٍ ِسا ثشداضت OK وٌیذ. 

 :ثؼذ اص ٍسٍد هَفك ثِ صفحِ تٌظویبت هَدم سا ثصَست صیش هطبّذُ هی وٌیذ .1

 

 :ولیه وٌیذ Next ولیه وٌیذ ٍ سپس سٍی Setup Wizard سٍی .2

 



اًتخبة ًىشدى ایي )ولیه وٌیذ  Next دس صفحِ ثؼذی هٌطمِ صهبًی تْشاى سا دس لیست دٍم اًتخبة ٍ سٍی .3

 (آیتن تبثیشی ثش تٌظین هَدم ًخَاّذ داضت

  

 

ایي گضیٌِ )سا اًتخبة وٌیذ  DSL آیتن WAN Access Type دس لسوت. ضىل صیش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ .4 

 PPPoE ٍ Encapsulation Mode سا سٍی Protocol .(ًوبیص دادُ هیطَد DSL-2750U/U1تٌْب ثشای 

 ISP ثشای ّش VPI ٍ VCI سا دس فیلذ ّبی هشثَطِ ٍاسد وٌیذ، همبدیش VPI ٍ VCI همبدیش.تٌظین وٌیذ LLC سا سٍی

 ثشای 59 ٍ 0 ثشای اوثش سشٍیس دٌّذُ ّب ٍ 35 ٍ 0هوىي است هتفبٍت ثبضذ همبدیش هتذاٍل آى دس ایشاى 

 Username  ٍPassword .خَد سَال وٌیذ ISP اگش اص ایي همبدیش هطوئي ًیستیذ اص .پبسس آًالیي است

ٍاسد وٌیذ  Username ٍ Passwordهشثَط ثِ سشٍیس ایٌتشًتی سا وِ خشیذاسی وشدُ ایذ دس فیلذ ّبی 

 سپس سٍی. ثبیذ پسَسد اضتشان خَد سا هجذدا ٍاسد ًوبییذ Confirm Password دس لسوت یبدتبى ثبضذ

Next ولیه وٌیذ. 



 

 دس ایي صفحِ اگش هی خَاّیذ ٍایشلس هَدم ضوب فؼبل ثبضذ گضیٌِ. سپس ًَثت تٌظیوبت ٍایشلس ضوبست .5

Enable Your Wireless Network سا تیه ثضًیذ ٍ دس لسوت SSID  ًبهی سا ثشای ضجىِ ثیسین خَد

اص لیست هَجَد هی تَاًیذ اًَاع سیستن ّبی سهض گزاسی ٍایشلس سا  Security Level ٍ دس لسوت. ثشگضیٌیذ

اًتخبة ضذُ  None) دس ایي لسوت ثِ صَست پیص فشض سهضگزاسی ٍایشلس هَدم غیش فؼبل است. اًتخبة وٌیذ

 63 تب 8یه سهض ثیي  WPA Pre-Shared Key تغییش دّیذ، سپس دس لسوت  WPA2-PSK  آًشا ثِ (است

ایي سهض سا ثشای هَالؼی وِ ثب دستگبُ ّبی ٍایشلس هبًٌذ ًَت ثَن ثِ هَدم هتصل هیطَیذ )وبسوتشی ٍاسد وٌیذ 

 .پبییي صفحِ ولیه وٌیذ Next ٍ پس سٍ دووِ (ثِ خبطش داضتِ ثبضذ



 

 اگش ًیبصی ثِ ایي وبس ًذاسیذ سٍی. دس صفحِ ثؼذی هی تَاًیذ سهض ٍسٍد ثِ صفحبت تٌظجن هَدم سا ػَض وٌیذ .6

Skip دس غیش ایٌصَست سهض فؼلی . ولیه وٌیذ(یؼٌی admin) سهض جذیذی سا وِ هیخَاّیذ ٍاسد وشدُ ٍ سٍی ٍ 

Next ولیه وٌیذ. 

 

 هیتَاًیذ آًشا ثبصثیٌی وشدُ ٍ سپس سٍی دووِ. اوٌَى خالصِ ای اص تٌظیوبت ثِ ضوب ًطبى دادُ هیطَد .7

Apply ولیه وٌیذ. 



 

 .چٌذ لحظِ هٌتظش ثوبًیذ تب تٌظیوبت ضوب رخیشُ ضَد .8

 

  دلیمِ چشاؽ2یه ثبس هَدم سا خبهَش سٍضي وٌیذ پس اص حذٍد . تٌظیوبت هَدم ثِ پبیبى سسیذُ است

Internet هَدم ثِ سًگ سجض سٍضي هیطَد وِ ًطبًذٌّذُ اتصبل صحیح ثِ ایٌتشًت است. 

 


