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 D-Link DSL-224 آموزش تصویری تنظیمات مودم

  

 .در مودم ها دات آی آر Link DSL-D-224 مودمآموزش تصویری تنظیمات  

 .برای تنظیمات این مودم کافیست مراحل زیر را قدم به قدم دنبال کنید

تنظیمات به مشکلی برخوردید حتما مودم را ریست کنید. و مودم را از اول کانفیگ اگر در حین 

 .کنید

   

 : D-Link DSL-224 راهنمای تنظیم سریع تنظیمات مودم

  

 .است  10.0.0.2پیش فرض صفحه تنظیمات این مودم  IP آدرس .1

تنظیم استفاده این مقادیر قابل تغییر است اما در این راهنما ما از مقادیر پیش فرض جهت 

 .می کنیم

کارت شبکه متصل شده را برای اتصال صحیح تنظیم کنید، اگر از نحوه این کار  IP تنظیمات

 .اطالع ندارید به لینک زیر مراجعه کنید

. است امکانپذیر عاملی سیستم هر در تنظیم این مودم توسط یک مرورگر وب انجام میشودکه

 .کنید وارد خود مرورگر در را مودم آدرس

 

مودم را  Password و Username بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما .2

 .درخواست می نماید
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 .)بصورت حروف کوچک( است admin و admin این مقادیر بصورت پیش فرض

 .کلیک کنید OK آنها را وارد کرده و روی دکمه

  

 !توجه! توجه

به شما داده  ISP ی که Password  و Username را با Password و Username این  (الف

 .اشتباه نگیرید

ظاهر نشد به معنی این است که یا شما  Password و Username اگر صفحه درخواست (ب

 .تنظیمات کارت شبکه مناسبی ندارید

 .که باید آنها را بازبینی کنید و یا روی مروگر شما پ ر و ک س ی تنظیم شده

و  Connection بروید. سپس به منو Internet Option پلورر به منویباید در اینترنت اکس

 .رفته Lan Setting سپس در قسمت

 .کنید OK را برداشته و Using P r o x y تیک آیتم
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 .بعد از ورود موفق به صفحه تنظمیات مودم را مشاهده میکنید .3

 .کلیک کنید Setup ابتدا روی سربرگ (الف

 .را انتخاب کنید Wizard سپس زیر منو (ب

 .کلیک کنید Setup Wizard و در پایان بروی گزینه (ج
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کلیک کنید. این مرحله روال کار را به ما توضیح  Next در این مرحله بر روی گزینه .4

 .میدهد
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 ر را بر روی مقدا Select Interface Type درصفحه کنونی گزینه مربوطه .5

ADSL\VDSL WAN  قراردهید. سپس next را بزنید. 
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ندارید  تغییر یوزر و پسورد اولیه ورود به صفحه مودمدر این صفحه اگر نیاز به  .6

 .را بزنید Skip گزینه
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 قرار دهیم. سپس بروری گرینه Tehran را برروی Time  Zone در مرحله جاری باید .7

Next کلیک کنید. 
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 D-Link DSL-224 راهنمای تنظیم سریع تنظیمات مودم - ISP تنظیمات

  

اکنون به مهمترین قسمت تنظیمات مودم رسیده ایم. باید مراحل زیر را قدم به قدم و  .7

 :طبق عالمت های شکل زیر دنبال کنید

  

در این قسمت شما به دو صورت میتوانید تنظیمات مودم را ادامه دهید ، که ما به  :نکته

 .ردو راه میپردازیمبررسی ه

  

  

 ADSL تنظیمات -حالت اول 

  

 .قرار دهید ATM را برروی گزینه Channel Type ابتدا گزینه (الف

 .قرار دهید Iran کشور را برروی - Country گزینه  (ب

 United کشور را - Country اگر از گوشی های آیفون استفاده میکنید بهتر است  :توجه کنید

states  کنیدانتخاب. 

 .انتخاب کنید Other را بروری Internet Service Provider  گزینه (ج

 .را انتخاب کنید PPPoE  مقدار Protocol در گزینه (د

 ۰ممکن است متفاوت باشد. مقادیر متداول آن در ایران  ISPبرای هر  VCIو  VPI مقادیر ه(

است.  پارس آنالینبرای  5۹و  ۰و  مخابرات ISPاز جمله برای اکثر سرویس دهنده ها  35و 

 خود سوال کنید. ISPاگر از این مقادیر مطمئن نیستید از 
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دهنده خود هایی که از شرکت سرویس  password و username در مرحله نهایی باید (و

 .گرفته اید )به عبارت دیگر یوزر و پسورد کانفیگ مودم( را وارد کنید

 کلیک کنید Next سپس بر روی گزینه
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 VDSL تنظیمات -حالت دوم 

  

 .قرار دهید ATM را برروی گزینه Channel Type ابتدا گزینه (الف

 .انتخاب کنید Other را بروری Internet Service Provider  گزینه (ب

 .را انتخاب کنید PPPoE  مقدار Protocol در گزینه (ج

هایی که از شرکت سرویس دهنده خود  password و username در مرحله نهایی باید (د

 .گرفته اید )به عبارت دیگر یوزر و پسورد کانفیگ مودم( را وارد کنید

 کلیک کنید Next سپس بر روی گزینه
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 D-Link DSL-224 آموزش تصویری تنظیمات مودم -تنظیمات وایرلس 

  

 

 

 .در این مرحله باید طبق مراحل زیر و عالمت گذاری شده در تصویر دنبال کنید .8

 

 .را تیک بزنید Enable Your Wireless Network الف( ابتدا گزینه

نام شبکه وایرلس خود را انتخاب  Wireless Network Name - SSID ب( سپس در قسمت

 .دکنی

تیک بزنید.  Visible را بر روی گزینه Visibility Satatus ج( برای نمایش نام شبکه خود

 .را انتخاب کنید  Invisible درغیراین صورت برای مخفی کردن شبکه وایرلس خود

 .را انتخاب کنید WPA2/PSK گزینه Security Level د( در قسمت

تایپ کنید. سعی کنید از عالمت هایی نظیر  Pre-Shared Key ه( رمز وایرلس مودم خود را در

 .اعداد استفاده کنید -حروف  - # - @ -! 

 .کلیک کنید next در نهایت برروی گزینه
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در این مرحله تنظیمات انتجام شده توسط شما را نمایش میدهد تمامی گزینه ها را چک  .۹

 .را بزنید Apply کنید. در صورت درست بودن گزینه

  

 

مودم در حال بروز رسانی تنظیمات شما میباشد. لطفا چند دقیقه صبر کنید. در صورت روشن  

 .یعنی تنظیمات موفقیت آمیز بوده است internet و adsl شدن چراق
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 .روشن نشد. مودم را خاموش و چند دقیقه بعد روشن کنید Internet ولی در صورتی که چراغ

صال برقرار نشد مودم خود را ریست کرده و مراحل باال را قدم به قدم درصورتی که باز هم ات

 .با دقت انجام دهید

 

 .در غیر این صورت با پشتیبانی شرکت سرویس دهنده خود تماس بگیرید

  

 .به شما تبریک میگم. االن دیگه تنظیمات مودم خودتون رو یادگرفتید

 .با ما همراه باشید
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