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 ADSLپیکربندي مودم هاي 

  

ARGNET          ARG-W4  
  

 
 
 

  .اشکال در هر یک از موارد لطفادر بخش نظرات پیام بگذاریدنحوه تنظیمات اولیه مودم با ساده ترین شیوه ممکن ارائه میگردد در صورت 

حداکثر سرعت انتقال اطالعات در مگابیتی در آپلود میباشد . 2در دانلود ومگابیتی  24وایرلس بوده که داراي پهناي باند  ADSL   +2یک مودم ARGENTودم م

میتواند براي ساخت یک شبکه وایرلس کوچک و به صرفه مورد استفاده قرار گیرد. در قسمت وایرلس و . داردصدمگابیتی  LANعدد پورت  4و بوده مگابیتی  150وایرلس آن 

سرویس دهندهاي اینترنت در ایران اغلب بهره می برد. توانایی کار با سیستم عامل هاي مختلف را دارا بوده و به راحتی تنظیم می شود و با  WPA2استاندارد هاي امنیت مانند 

   سازگار است.

 
  

  

 که به شرح ذیل می باشند:می شود که وضعیت آن را مشخص می کند (المپ ھای سبز رنگ مودم واسط ھای کاربری پانل جلوي نماي پانل جلوي مدم : 

 POWER: (نرمال بودن دستگاه) تغذیه آدابتور مودم 

DSL:  در صورت سبز شدن المپ اینترنت شما از طرف سرویس دھنده فعال شده 

Internet:  در صورت سبز شدن المپ تنظیمات به درستی انجام شده است. 

Lan1-4: (لینک اترنت) رابط اتصال کارت شبکه کامپیوتر 

 

 :دو دکمه نیز در کنار این رابط ھا قرار دارد

WLAN   :در صورت روشن بودن وایرلس فعال و در صورتی که دکمه آن را فشار دھید غیر فعال  یاھمان فعال یا غیرفعال بودن وایرلس مودم می باشد )

  میشود.

WPS رنده : یک دکمه راه اندازی امن می باش که به کاربر اجازه می دھد با فشار دادن این دکمه به صورت خودکار یک اتصال امن با دستگاه اتصال گی

  ارد کردن رمز داشته باشند.بدون و (لب تاب یا گوشی موبایل یا ....)
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متر می باشد که با  100متر و در فضای بسته  300محیط تحت پوشش وای فای مودم بر اساس آنچه در کاتالوگ شرکت ذکر شده در فضای باز تا 

                                  متر ھم نرسید 30تستی که من از مودم داشتم خیلی فرق داشت و در فضای بسته به 

                                         
   دم : ونماي پانل پشت م

 wirelessآنتن  -1

  اموش کردن مودم خدکمه روشن و  -2

 محل اتصال آدابتور مودم -3

  پورت) 4که (بمحل هاي اتصال کابل ش -4

 DSL محل اتصال کابل تلفن -5

  در سمت انتن وایرلس   یا (شروع مجدد) مودمفیزیکی دکمه ریست  -6

 

  شروع به پیکربندي از صحیح بودن اتصاالت اطمینان حاصل کنید:ل از قب     

  و روشن کردن مودموصل کردن مودم به برق الف) 

  که شامل سه قسمت :  ب) استفاده از اسپلیتر

  خروجی  جهت اتصال به مودم -3خروجی جهت وصل به تلفن      -2ورودي سوکت تلفن        -1

                                   

  ، (از پورتهاي پشت مودم به کارت شبکه کامپیوتر)مودم به کامپیوتر با کابل شبکه ج) اتصال      

 .کنیدشبکه استفاده  از کابل کانفیگ) حتماپیکربندي اولیه (براي  مهم:تذکر .                   

  مودم روشن شده باشد . واي فايو   ,POWER , DSL, LANاتمام مراحل فوق بایستی چراغهايپس از 
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هنوز فعال نشده باشد .البته در صورتی که قبالً از این یا سرویس دهنده ممکن است سرویس شما از طرف مخابرات  DSLدر صورت عدم روشن شدن چراغ  توجه :

ماس حاصل ت سرویس دهنده استفاده میکرده اید و مجدداً می خواهید مودم خود را پیکربندي کنید در صورت عدم روشن شدن چراغ مزبور با شماره پشتیبانیسرویس 

  فرمائید .

  مراحل را قدم به قدم شروع میکنیم :

 . را وارد کنید 192.168.2.1مرور گر خود ، آدرس  ) Address barدر قسمت آدرس بار( -1

 .میباشد. آنرا وارد کنید admin می خواهد . هردوي اینها به طور پیشفرض عبارت Password و User name براي ورود به صفحه تنظیمات از شما

 .را کلیک کنید   OKوگزینه  

 توجه:

  به شما داده اشتباه نگیرید. سرویس دهندهي که  Password  و Usernameرا با  Passwordو  Usernameالف. این 

  :ظاهر نشد  Passwordو  Usernameب. اگر صفحه درخواست 

   (کارت شبکه نصب نشده است)یا شما تنظمات کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها را بازبینی کنید _ 

 Lanو سپس در قسمت  Connectionو سپس به  Internet Optionیا روي مروگر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوي  _ 

Setting  رفته و تیک آیتمUsing Proxy  را برداشته وOK .کنید    

  .البته در برخی موارد با عوض کردن مرورگر این مشکل حل می شود _
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قرارداده برابر سی وپنج را   VCIبرابر با صفر و مقدار عددي را    VPIمقدار عددي را انتخاب کرده ودر صفحه اول  WIZARDگزینه فوق در صفحه  

  کنید. را کلیک  NEXTو گزینه 

را انتخاب نمایید در این وضعیت نیازي به تعریف کانکشن جهت اتصال نیست   PPPOEدر این صفحه نحوه اتصال خود را انتخاب خواهید کرد گزینه دوم  -2

 .بروید ون تغییر در سایر تنظیمات به صفحه بعد دب

 

 رد کنید  NEXTثابت از سرویس دهنده نگرفته اید این صفحه را نیز با گزینه  IPودر صورتی که  -3
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این دو مورد هنگام ثبت نام از طرف   )PPP USERNAME & PASSWORDدر صفحه جاري یوزر و پسورد این اتصال را باید وارد کنید ( -4

                                                  به شما ارائه میگرددسرویس دهنده 

_  ppp User name    در برگ ارائه شده باعنوان نام کاربري یا :user name  .به مشترك ارائه شده است  

_ppp  password      در برگ ارائه شده باعنوان :password  .سایر موارد را تغییر ندهیدبه مشترك ارائه شده است  

 

را کلیک کنید. ومنتظر باشید تا مودم مجددا راه   FINISHراکلیک کنید و در پایان گزینه   NEXTصفحه بعدي هم نیازي به تغییر خاصی نیست   -5

 اندازي میشود.
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  راانتخاب میکنیم.  wlanتب  networkدر بخش   :رحله بعد تنظیم قسمت وایرلس مودم استم

  

منتظر ذخیره راکلیک کنید. apply changeخود را به دلخواه نغییر دهید وگزینه  wi fiبروید ونام   ssidتنها به قسمت  basicدر مورد اول یا همان 

تب کشویی را باز کرده وآخرین گزینه را انتخاب   encryptionرفته در سطر دوم در گزینه   securityیا   پس از آن به بخش دومتنظیمات باشید.

  کنید.
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راکلیک کنید.منتظر ذخیره تنظیمات  apply changeوگزینه رمز پیش فرض را حذف و رمز خود را وارد کنید.   per-shared keyحاال در بخش 

      باشید.


