
 D-LINK DSL-2750U و D-LINK DSL-2730U آموزش تنظیم مودم

 :ثزرسی هحصَل

 D-LINK DSL-2730U  ٍD-LINK در ایي آهَسش هب ثِ ثزرسی دٍ هذل هطبثِ اس ًظز سٌظیوبر یؼٌی هذل

DSL-2750U اگز دسشگبُ ضوب ثِ رًگ سفیذ اسز دس هذل آى اس ًَع. هی دزداسین U1  ِثَدُ ٍ ثزای هطبلؼ

. را ثجیٌیذ DSL-2750U/U1 یب DSL-2730U/U1 راٌّوبی سٌظین آى ثِ هٌَی آهَسش هزاجؼِ ٍ هذل ّبی

 یه هَدم D-LINK DSL-2730U هَدم.ثذیْی اسز هطخصبر سخز افشاری ایي دٍ هذل هشفبٍر هی ثبضذ

ADSL  ػذد دَرر4 هگبثیشی ٍ 150ٍایزلس ثَدُ وِ دارای دٌْبی ثبًذ  LAN هذل . صذهگبثیشی اسزD-LINK 

DSL-2750U اس سزی ّبی N 300Mb ثب دٍ آًشي ٍ هسلوب دَضص ثیطشز ٍ چْبر دَرر LAN ُّوزاُ ثب درگب 

USB (ثزای ثِ اضشزان گذاری هذیب، دزیٌشز ٍ یب اسصبل GSM هَدم) ّوچٌیي. هی ثبضذ DSL-2750U  را

 WAN آًزا ثِ صَرر LAN هیشَاى ثِ ػٌَاى یه رٍسز ٍایزلس ًیش اسشفبدُ وزد چَى هیشَاى یىی اس دَرر ّبی

ایي . آًشي در ّز دٍی ایي هذل ّب ثبثز ثَدُ ٍ لبثل سؼَیط ثب هذل دیگزی ًوی ثبضذ. سٌظین ٍ اسشفبدُ ًوَد

سَاًبیی وبر ثب سیسشن . ثْزُ هی ثزًذ WPA2 هذل ّب در لسوز ٍایزلس اس آخزیي اسشبًذارد ّبی اهٌیز هبًٌذ

ػبهل ّبی هخشلف را دارا ثَدُ ٍ ثِ راحشی سٌظین هی ضًَذ ٍ ثب سوبهی سزٍیس دٌّذّبی ایٌشزًز در ایزاى 

 .سبسگبر ّسشٌذ

 DSL-2730U ثزرسی ظبّزی هذل

 



 :دٌل جلَیی

 

 :چزاؽ ّبی ًوبیطگز دٌل جلَیی ثِ ضزح سیز اسز

 ًطبًذٌّذُ اسصبل صحیح آدادشَر ثزق ثِ دسشگبُ اسز  :Power چزاؽ

 ثِ یه ٍسیلِ دیگز اسز LAN ًوبیبًگز اسصبل :LAN چزاؽ

 ًوبیبًگز فؼبل ثَدى لسوز ٍایزلس در هَدم اسز :Wireless چزؽ

 (هزاجؼِ وٌیذ ایٌجبثزای اطالػبر ثیطشز ثِ ) .هی ثبضذ WPS هزثَط ثِ هذ :WPS چزاؽ

 رٍی خط سلفي هشصل ضذُ اسز ADSL در صَرر ثبثز رٍضي ثَدى ًوبیبًگز ٍجَد سزٍیس :DSL چزاؽ

در صَرر سٌظین صحیح هَدم ٍ اسصبل هَدم ثب ایٌشزًز ایي چزاؽ ثِ رًگ سجش رٍضي خَاّذ  :Internet چزاؽ

 ضذ

  

 :دٌل دطز دسشگبُ

 

 :اسصبالر دطز دسشگبُ ثِ ضزح سیز اسز

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


 هحل اسصبل خط سلفي سَسط اسذلیشز

 LAN دَرر ّبی وبثلی

 WPS دووِ

 دووِ خبهَش رٍضي ٍایزلس

 دووِ دبٍر دسشگبُ

 هحل اسصبل فیص آدادشَر

 ایي هذل در سیز دسشگبُ لزار گزفشِ اسز Reset دلز وٌیذ وِ دووِ :سَجِ 

 

 DSL-2750U ثزرسی ظبّزی هذل 

  

 :دٌل جلَیی

 



 :چزاؽ ّبی ًوبیطگز دٌل جلَیی ثِ ضزح سیز اسز

 ًطبًذٌّذُ اسصبل صحیح آدادشَر ثزق ثِ دسشگبُ اسز  :Power چزاؽ

 ثِ یه ٍسیلِ دیگز اسز LAN ًوبیبًگز اسصبل :LAN چزاؽ

 ًوبیبًگز فؼبل ثَدى لسوز ٍایزلس در هَدم اسز :Wireless چزؽ

 ثَدُ وِ ثؼذا در یه همبلِ ثزرسی هیگزدد WPS هزثَط ثِ هذ :WPS چزاؽ

 USB ًطبًذٌّذُ اسصبل یه دسشگبُ

 رٍی خط سلفي هشصل ضذُ اسز ADSL در صَرر ثبثز رٍضي ثَدى ًوبیبًگز ٍجَد سزٍیس :DSL چزاؽ

در صَرر سٌظین صحیح هَدم ٍ اسصبل هَدم ثب ایٌشزًز ایي چزاؽ ثِ رًگ سجش رٍضي خَاّذ  :Internet چزاؽ

 ضذ

  

 :دٌل دطز دسشگبُ

 

 :اسصبالر دطز دسشگبُ ثِ ضزح سیز اسز

 هحل اسصبل خط سلفي سَسط اسذلیشز



 LAN دَرر ّبی وبثلی

 USB دَرر

 WPS دووِ

 دووِ خبهَش رٍضي ٍایزلس

 دووِ دبٍر دسشگبُ

 هحل اسصبل فیص آدادشَر

 

 

  

 :اسصبل هَدم

  

 :ًیبسهٌذی ّبی سیسشوی

 فؼبل اس سزٍیس دٌّذُ گبى ایٌشزًز ADSL سزٍیس

 (وبثل ضجىِ در ده هَدم هَجَد اسز)یه وبهذیَسز ثب وبرر ضجىِ وبثلی ٍ وبثل ضجىِ 

 (ثصَرر دیص فزض در ٍیٌذٍس فؼبل اسز)رٍی وبهذیَسز  TCP/IP فؼبل ثَدى دزٍسىل

 ..... یه هزٍگز ٍة هبًٌذ فبیزفبوس، ایٌشزًز اوسذلَرر، وزٍم، ادزا یب

  

 :ًیبسهٌذی ّبی هحیط ًصت هَدم

 ایي هَدم ًجبیذ در هحلی ثب رطَثز ٍگزهبی ثیص اس حذ لزار دادُ ضَد

 هَدم را جبیی لزار دّیذ وِ ثِ ّوبى آسبًی وِ ثِ ٍسبیل دیگز هشصل هیطَد ثِ ثزق ًیش دسشزسی داضشِ ثبضذ



 هزالت سیوىطی ّبی آى ثبضذ سب سز راُ سزدد افزاد لزار ًگزفشِ ثبضذ

 هَدم را هی سَاًیذ رٍی هیش یب یه لفسِ لزار دّیذ

 اس لزار دادى آى در هىبى ّبیی ثب سطؼطغ سیبد الىشزٍهغٌبطیس خَدداری وٌیذ

  

 اسصبل ثِ هَدم

 ثب اسصبل هَدم ثِ خط سلفي ثبیذ چزاؽ)خَد هطوئي ضَیذ  ADSL لطفب لجل اس ّز وبری اس فؼبل ثَدى سزٍیس

ADSL  سذس هزاحل سیز را ثزای اسصبل هَدم اًجبم دّیذ ( ثبًیِ ثبثز رٍضي ضَد30دس اس حذٍد: 

 لزار دادى هَدم در هحل هٌبست، ثْشزیي هحل ثزای لزار دادى هَدم هزوش ضجىِ ٍایزلس ضوبسز .1

 لزار دادى آًشي در حبلز ػوَدی .2

ثزای اسشفبدُ اس سیسشن )هَدم ثب وبثل ضجىِ هٌبست  LAN اسصبل وبرر ضجىِ وبهذیَسز ثِ یىی اس دَرر ّبی .3

ٍایزلس ضوب هی سَاًیذ دس اس سٌظین هَدم اسصبل وبثلی آًزا جذا وٌیذ اهب ثِ یبد داضشِ ثبضذ وِ ّویطِ سٌظین 

 (را رٍی حبلز اسصبل وبثلی اًجبم دّیذ ًِ رٍی اسصبل ثیسین

 هَجَد در ده هَدم ثِ هَدم Splitter اسصبل خط سلفي اس طزیك .4

 اسصبل آدادشَر ثزق ٍ سذس رٍضي وزدى هَدم .5

  

 :راٌّوبی سٌظین سزیغ

ایي .  اسز255.255.255.0آى  Subnet Mask  192.168.1.1ٍدیص فزض ایي هَدم  IPآدرس  .1

 IP سٌظوبر. همبدیز لبثل سغییز اسز اهب در ایي راٌّوب هب اس همبدیز دیص فزض جْز سٌظین اسشفبدُ هی وٌین

وبرر ضجىِ هشصل ضذُ را ثزای اسصبل صحیح سٌظین وٌیذ، اگز اس ًحَُ ایي وبر اطالع ًذاریذ ثِ لیٌه سیز 

 هزاجؼِ وٌیذ



آدرس هَدم را . سٌظین ایي هَدم سَسط یه هزٍرگز ٍة اًجبم هیطَد ٍ در ّز سیسشن ػبهلی اهىبًذذیز اسز .2

 :در هزٍرگز خَد ٍارد وٌیذ

 

هَدم را درخَاسز هی  Username ٍ Password ثؼذ اس چٌذ لحظِ دٌجزُ جذیذی ثبس ضذُ وِ اس ضوب .3

آًْب را ٍارد وزدُ ٍ رٍی . اسز (ثصَرر حزٍف وَچه) admin ٍ admin ًوبیذ ایي همبدیز ثصَرر دیص فزض

 .ولیه وٌیذ OK دووِ

 

 :سَجِ

ثِ ضوب دادُ اضشجبُ  ISP ی وِ Username ٍ  Password را ثب Username ٍ Password ایي. الف

 .ًگیزیذ

ظبّز ًطذ ثِ ثِ هؼٌی ایي اسز وِ یب ضوب سٌظیوبر  Username ٍ Password اگز صفحِ درخَاسز. ة

وبرر ضجىِ هٌبسجی ًذاریذ وِ ثبیذ آًْب را ثبسثیٌی وٌیذ ٍ یب رٍی هزٍگز ضوب ح ر ٍ ن س ی سٌظین ضذُ وِ 

 Lan ٍ سذس در لسوز Connection ٍ سذس ثِ Internet Optionثبیذ در ایٌشزًز اوسذلَرر ثِ هٌَی 

Setting رفشِ ٍ سیه آیشن Using P r o x y ٍ ِرا ثزداضش OK وٌیذ. 

 :ثؼذ اس ٍرٍد هَفك ثِ صفحِ سٌظویبر هَدم را ثصَرر سیز هطبّذُ هی وٌیذ .1



 

 ADD ولیه وزدُ ٍ در صفحِ ظبّز ضذُ رٍی Layer 2 Interface ٍ سذس Advanced Setup رٍی .2

 :ولیه وٌیذ



 

را در فیلذ ّبی هزثَطِ ٍارد وٌیذ، ثبلی آیشن ّب هبًٌذ ضىل سیز ثبیذ ثبضذ  VPI ٍ VCI در ایي صفحِ همبدیز .3

هوىي اسز هشفبٍر ثبضذ همبدیز  ISP ثزای ّز VPI ٍ VCI همبدیز. ولیه وٌیذ Apply/Save رٍی دووِ

اگز اس ایي همبدیز .  ثزای دبرس آًالیي اسز59 ٍ 0 ثزای اوثز سزٍیس دٌّذُ ّب ٍ 35 ٍ 0هشذاٍل آى در ایزاى 

 .خَد سَال وٌیذ ISP هطوئي ًیسشیذ اس



 

  

 :ضىل سیز ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ .4

 

ولیه وٌیذ سب ضىل سیز را  WAN Service رٍی Advanced Setup در هٌَی سوز چخ ٍ لسوز .5

 ولیه وٌیذ Add هطبّذُ وٌیذ سذس رٍی



 

 .ولیه وٌیذ Next رٍی .6

 

 گشیٌِ Select WAN Service Type در ایي صفحِ در لسوز. سذس ضىل سیز را هطبّذُ هی وٌیذ .7

PPP Over Ethernet را اًشخبة ٍ رٍی Next ولیه وٌیذ 



 

هزثَط ثِ سزٍیس ایٌشزًشی را وِ خزیذاری وزدُ ایذ  (Username ٍ Password) در ایي صفحِ اطالػبر .8

. ٍارد وٌیذ ثبلی آیشن ّب را هبًٌذ ضىل سٌظین وٌیذ PPP Username ٍ PPP Password در فیلذ ّبی

 .ولیه وٌیذ Next سذس رٍی



 

 ولیه وٌیذ Next در ایي صفحِ فمط رٍی .9



 

 Select DNS Server Interface from available WAN سذس در صفحِ ثؼذی گشیٌِ .10

Interface را اًشخبة ٍ رٍی Next ولیه وٌیذ. 



 

 ولیه وٌیذ Apply/Save حبل رٍی .11

 



ولیه  Basic ٍ سذس Wireless در هٌَی سوز چخ رٍ آیشن. سذس ًَثز سٌظیوبر ٍایزلس ضوبسز .12

را سیه ثشًیذ ٍ  Enable Wirelessدر ایي صفحِ اگز هی خَاّیذ ٍایزلس هَدم ضوب فؼبل ثبضذ گشیٌِ . وٌیذ

ولیه  Apply/Save ًبهی را ثزای ضجىِ ثیسین خَد ثزگشیٌیذ سذس در دبییي صفحِ رٍی SSID در لسوز

 .وٌیذ

 

اوٌَى یه وبر هْن دیگز ثبلی هبًذُ وِ آى سٌظین رهش رٍی ٍایزلس آى اسز سب سٌْب افزاد هجبس لبثلیز  .13

ولیه وزدُ ٍ  Security ثزای ایي وبر در هٌَی سوز چخ رٍی. اسشفبدُ اس ٍایزلس ایي هَدم را داضشِ ثبضٌذ

اس لیسز هَجَد هی سَاًیذ اًَاع سیسشن ّبی رهش گذاری ٍایزلس را  Network Authentication در لسوز

اًشخبة ضذُ  None) در ایي لسوز ثِ صَرر دیص فزض رهشگذاری ٍایزلس هَدم غیز فؼبل اسز. اًشخبة وٌیذ

 8یه رهش ثیي  WPA/WAPI Passphrase سغییز دّیذ، سذس در لسوز  WPA Personal  آًزا ثِ (اسز

ایي رهش را ثزای هَالؼی وِ ثب دسشگبُ ّبی ٍایزلس هبًٌذ ًَر ثَن ثِ هَدم هشصل ) وبروشزی ٍارد وٌیذ 63سب 

 .دبییي صفحِ ولیه وٌیذ Apply/Save ٍ دس رٍ دووِ (هیطَیذ ثِ خبطز داضشِ ثبضذ



 

  

  دلیمِ چزاؽ2یه ثبر هَدم را خبهَش رٍضي وٌیذ دس اس حذٍد . سٌظیوبر هَدم ثِ دبیبى رسیذُ اسز

Internet در صَرر ٍجَد . هَدم ثِ رًگ سجش رٍضي هیطَد وِ ًطبًذٌّذُ اسصبل صحیح ثِ ایٌشزًز اسز

 .هطىل در اسصبل ثِ ایٌشزًز هجذدا هزاحل ثبال را ثب دلز سىزار وٌیذ

 


