
  TP-LINK TD-W8101G آموزش تنظیم مودم

 :ثزرسی هحصَل

 LAN  ػذد پَرت1 هگبثیتی ٍ 54ٍایزلس ثَدُ وِ دارای پٌْبی ثبًذ  ADSL یه هَدم TD-W8101Gهَدم 

هیجبضذ هیتَاًذ ثزای سبخت یه ضجىِ ٍایزلس وَچه ٍ  G ایي هَدم وِ اس استبًذارد سزی. صذهگبثیتی است

 .ثْزُ هی ثزد WPA2 در لسوت ٍایزلس اس آخزیي استبًذارد ّبی اهٌیت هبًٌذ .ثِ صزفِ هَرد استفبدُ لزار گیزد

تَاًبیی وبر ثب سیستن ػبهل ّبی هختلف را دارا ثَدُ ٍ ثِ راحتی تٌظین هی ضَد ٍ ثب توبهی سزٍیس دٌّذّبی 

 .ایٌتزًت در ایزاى سبسگبر است

  

 :پٌل جلَیی

  

 

 :چزاؽ ّبی ًوبیطگز پٌل جلَیی ثِ ضزح سیز است

 .ًطبًذُ اتصبل صحیح آداپتَر ثزق ثِ دستگبُ است  :Power چزاؽ

 رٍی خط تلفي هتصل ضذُ است ADSL در صَرت ثبثت رٍضي ثَدى ًوبیبًگز ٍجَد سزٍیس :ADSL چزاؽ

 .در صَرت تٌظین صحیح هَدم ٍ اتصبل هَدم ثب ایٌتزًت ایي چزاؽ رٍش خَاّذ ضذ :Internet چزاؽ

http://www.cyberconnect.ir/learn/modem-config/tp-link/87-tp-link-td-w8101g


 ًوبیبًگز فؼبل ثَدى لسوت ٍایزلس در هَدم است :WLAN چزؽ

 ثِ یه ٍسیلِ دیگز است LAN ًوبیبًگز اتصبل :LAN چزاؽ

  

 :پٌل پطت دستگبُ

  

 

  

 :اتصبالت پطت دستگبُ ثِ ضزح سیز است

POWER: اتصبل آداپتَر ثزق 

ON/OFF: دووِ رٍش ٍ خبهَش وزدى 

RESET: دووِ ریست وزدى هَدم 

LAN: اتصبل وبثل ضجىِ ثزای وبهپیَتز 

LINE: اتصبل ثِ خط تلفي اس طزیك Splitter 



 هحل اتصبل آًتي ثبثت: آًتي

  

 :اتصبل هَدم

 :ًیبسهٌذی ّبی سیستوی .1

 فؼبل اس سزٍیس دٌّذُ گبى ایٌتزًت ADSL سزٍیس

 (وبثل ضجىِ در په هَدم هَجَد است)یه وبهپیَتز ثب وبرت ضجىِ وبثلی ٍ وبثل ضجىِ 

 (ثصَرت پیص فزض در ٍیٌذٍس فؼبل است)رٍی وبهپیَتز  TCP/IP فؼبل ثَدى پزٍتىل

 ..... یه هزٍگز ٍة هبًٌذ فبیزفبوس، ایٌتزًت اوسپلَرر، وزٍم، اپزا یب

 :ًیبسهٌذی ّبی هحیط ًصت هَدم .2

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

 هَدم را جبیی لزار دّیذ وِ ثِ ّوبى آسبًی وِ ثِ ٍسبیل دیگز هتصل هیطَد ثِ ثزق ًیش دستزسی داضتِ ثبضذ

 هزالت سیوىطی ّبی آى ثبضذ تب سز راُ تزدد افزاد لزار ًگزفتِ ثبضذ

 هَدم را هی تَاًیذ رٍی هیش یب یه لفسِ لزار دّیذ

 اس لزار دادى آى در هىبى ّبیی ثب تطؼطغ سیبد الىتزٍهغٌبطیس خَدداری وٌیذ

 اتصبل ثِ هَدم

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

ADSL  سپس هزاحل سیز را ثزای اتصبل هَدم اًجبم دّیذ ( ثبًیِ ثبثت رٍش ضَد30پس اس حذٍد: 

 لزار دادى هَدم در هحل هٌبست، ثْتزیي هحل ثزای لزار دادى هَدم هزوش ضجىِ ٍایزلس ضوبست .1

 لزار دادى آًتي در حبلت ػوَدی .2



ثزای استفبدُ اس سیستن )هَدم ثب وبثل ضجىِ هٌبست  LAN اتصبل وبرت ضجىِ وبهپیَتز ثِ یىی اس پَرت ّبی .3

ٍایزلس ضوب هی تَاًیذ پس اس تٌظین هَدم اتصبل وبثلی آًزا جذا وٌیذ اهب ثِ یبد داضتِ ثبضذ وِ ّویطِ تٌظین 

 (را رٍی حبلت اتصبل وبثلی اًجبم دّیذ ًِ رٍی اتصبل ثیسین

 هَجَد در په هَدم ثِ هَدم Splitter اتصبل خط تلفي اس طزیك .4

 اتصبل آداپتَر ثزق ٍ سپس رٍضي وزدى هَدم .5

 :ضىل سیز راٌّوبی خَثی ثزای اتصبالت است

  



 

 :راٌّوبی تٌظین سزیغ

ایي .  است255.255.255.0آى  Subnet Mask  192.168.1.1ٍپیص فزض ایي هَدم  IPآدرس  .1

 IP تٌظوبت. همبدیز لبثل تغییز است اهب در ایي راٌّوب هب اس همبدیز پیص فزض جْت تٌظین استفبدُ هی وٌین

وبرت ضجىِ هتصل ضذُ را ثزای اتصبل صحیح تٌظین وٌیذ، اگز اس ًحَُ ایي وبر اطالع ًذاریذ ثِ لیٌه سیز 

 هزاجؼِ وٌیذ

 راٌّوبی تٌظین وبرت ضجىِ وبهپیَتز ثزای اتصبل ثِ هَدم

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


آدرس هَدم را . تٌظین ایي هَدم تَسط یه هزٍرگز ٍة اًجبم هیطَد ٍ در ّز سیستن ػبهلی اهىبًپذیز است .2

 :در هزٍرگز خَد ٍارد وٌیذ

 

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

آًْب را ٍارد وزدُ ٍ رٍی . است (ثصَرت حزٍف وَچه) admin ٍ admin ًوبیذ ایي همبدیز ثصَرت پیص فزض

 .ولیه وٌیذ OK دووِ

  

 :تَجِ

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

 .ًگیزیذ

ظبّز ًطذ ثِ ثِ هؼٌی ایي است وِ یب ضوب تٌظوبت  Username ٍ Password اگز صفحِ درخَاست. ة

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

 Lan ٍ سپس در لسوت Connection ٍ سپس ثِ Internet Optionثبیذ در ایٌتزًت اوسپلَرر ثِ هٌَی 

Setting رفتِ ٍ تیه آیتن Using P r o x y ٍ ِرا ثزداضت OK وٌیذ. 

 Run Wizard ولیه وزدُ ٍ سپس دووِ Quick Start ثؼذ اس ٍرٍد هَفك ثِ صفحِ تٌظویبت هَدم، رٍی .1

 .را ثشًیذ



 

 .ولیه وٌیذ Next رٍی

 .را ولیه وٌیذ Next هٌطمِ سهبًی تْزاى را اس لیست اًتخبة وزدُ ٍ .2

 

 .را ولیه وٌیذ Next را اًتخبة ٍ دووِ PPPoE/PPPoA در ایي صفحِ گشیٌِ .3



 

هزثَط ثِ سزٍیس ایٌتزًتی را وِ خزیذاری وزدُ ایذ  (Username ٍ Password) در ایي صفحِ اطالػبت .4

 را در فیلذ ّبی هزثَطِ ٍارد وٌیذ، آیتن VPI ٍ VCI ٍ همبدیز Username ٍ Password در فیلذ ّبی

Connection Type را رٍی PPPoE LLC ِرّب وزدُ ٍ رٍی دوو Next همبدیز. ولیه وٌیذ VPI ٍ VCI 

 ٍ 0 ثزای اوثز سزٍیس دٌّذُ ّب ٍ 35 ٍ 0هوىي است هتفبٍت ثبضذ همبدیز هتذاٍل آى در ایزاى  ISP ثزای ّز

 .خَد سَال وٌیذ ISP اگز اس ایي همبدیز هطوئي ًیستیذ اس.  ثزای پبرس آًالیي است59

 



در ایي صفحِ اگز هی خَاّیذ ٍایزلس هَدم ضوب فؼبل ثبضذ در همبثل . اوٌَى ًَثت تٌظیوبت ٍایزلس ضوبست .5

ًبهی را ثزای ضجىِ ثیسین خَد  SSID در لسوت. را اًتخبة وٌیذ Activated آیتن Access Point گشیٌِ

 .ولیه وٌیذ Next رٍی. را اًتخبة وٌیذ Yes آیتن Broadcast SSID ثزگشیٌیذ ٍ در لسوت

 

 .ولیه وٌیذ Next رٍی. تٌظیوبت هَدم ثِ پبیبى رسیذُ است .6 

  

 .ولیه وٌیذ Closed رٍی .7



 

هَدم رٍضي هیطَد وِ ًطبًذٌّذُ اتصبل صحیح ثِ ایٌتزًت  Internet در ایي هزحلِ پس اس چٌذ لحظِ چزاؽ

اگز هطىل .  دلیمِ هٌظز ثوبًیذ2در غیز ایٌصَرت یه ثبر هَدم خَد را خبهَش ٍ رٍضي وٌیذ ٍ حذٍد . است

 .دٍثبرُ اداهِ داضت هجذدا هزاحل ثبال را ثب دلت تىزار وٌیذ

یه وبر هْن دیگز ثبلی هبًذُ وِ آى تٌظین رهش رٍی ٍایزلس آى است تب تٌْب افزاد هجبس لبثلیت استفبدُ اس 

ولیه وزدُ ٍ سپس رٍی  Interface Setup ٍایزلس ایي هَدم را داضتِ ثبضٌذ ثزای ایي وبر در رٍی لسوت

 .ولیه وٌیذ تب ضىلی ّوبًٌذ سیز ًوبیص دادُ ضَد Wireless گشیٌِ



 



اس لیست هَجَد هی تَاًیذ اًَاع سیستن ّبی رهش گذاری ٍایزلس را  Authentication Typeدر لسوت 

اًتخبة  Disabled) در ایي لسوت ثِ صَرت پیص فزض رهشگذاری ٍایزلس هَدم غیز فؼبل است. اًتخبة وٌیذ

را  WPA-PSK/WPA2-PSK یب WPA/WPA2 یب WEP ثزای فؼبل وزدى آى یىی اس گشیٌِ ّبی (ضذُ است

آًزا اًتخبة وٌیذ تب آیتن ّبی . است WPA-PSK/WPA2-PSK ثْتزیي ٍ هٌبست تزیي آى گشیٌِ. اًتخبة وٌیذ

 وبروتزی ٍارد وٌیذ ٍ پس رٍ 63 تب 8یه رهش ثیي  Pre-Shared Key هزثَطِ ظبّز گزدًذ، سپس در لسوت

 .پبییي صفحِ ولیه وٌیذ Save دووِ

 

 


