آموزش تنظیم کردن مودمهای TP-Link
در صورتی که برای اولین بار از مودم روترتان ا ستفاده کنید ،یا بعد از ری ست کردن تنظیمات آن ،قادر به ات صال
به اینترنت نخواهید بود و دو راه بیشتتتتر نخواهید دا تتتتا ودتان مودمتان را تنظین و کانفی کنید یا از رد
دیگری کمک بخواهید .میتوانید از ارائه دهنده دمات اینترنتی ) (ISPود کمک بخواهید تا آن ها مودم را
تنظین کنند اما در این صورت مقداری پول و از همه مهمتر ر صت یادگر تن تنظیمات را از د ست واهید داد
بنابراین در این پ ست به این بحث به صورت ت صویری پردا ته واهد د تا هر وقت م شکلی دا تید ،بتوانید
مودمتان رو از نو نصب ،تنظین و کانفی کنید.
لینکهای مرتبط:
وصل کردن کابلهای مودم
پیش از آن که مودمتان را تنظین کنید ،باید کابلهای آن را نصب کنید.
نحوه کانفیگ و تنظیم کردن مودم
پیش از آن که به بحث کانفی کردن مودم بپردازین ،باید متوجه آدرس  IPپی شفرض وید این آدرس  IPای
استتتت که کامپیوترها به وستتتیله آن با مودم یا روتر ارتباا برقرار میکنند .این آدرس به احتمال بستتتیار زیاد
 ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱یا  ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱است اما درهر حال ،اگر این آدرس کار نکرد یا به دلیل سایر مشکالت نتوانستید
به تنظیمات مودم روتر دسترسی دا ته با ید ،پست مشکل ورود به تنظیمات مودم و روتر را بخوانید .همچنین
این آدرس معموالً در پشت مودم نیز نو ته می ود.
- ۱ابتدا مرورگر ود را باز کرده سپس به آدرس  IPود بردید .این آدرس معموالً  ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱است.
درصورت نر تن به این آدرس ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱ ،را امتحان کنید.

- ۲پنجرهای مشابه تصویر زیر باز واهد د (این تصویر در مرورگر ایر اکس است) .عنوان این پنجره در
ایر اکس و گوگل کروم  Authentication Requiredو در اینترنت اکسپلورر Windows Security
است .در این پنجره دو یلد میبینید که باید در یکی از آنها نام کاربری و دیگری رمزعبور مودم را وارد کنید.
نام کاربری و رمز عبور درصورتی که در تنظیمات مودم قبالً تغییر داده نشده با د به احتمال زیاد  adminو

adminاست (هن برای نام کاربری و رمز عبور) اگر آن را تغییر دادهاید ،نام کاربری و رمز عبور جدید را وارد
کنید .در صورت ا تباه بودن رمز یا نام کاربری ،باید از طریق جستجو در اینترنت یا برگه مودم آن را پیدا
کرده یا به صورت دستی تنظیمات مودم را ریست کنید .پیشنهاد می ود پست نام کاربری و رمز عبور
پیشفرض  TP-Linkرا بخوانید.

نحوه پیکربندی ،ن صب ،کانفی یا تنظین کردن مودم ب سیار ساده ا ست ولی ممکن ا ست برای بر ی از کاربران
کمی گیج کننده با د به همین دلیل در این بخش آموزش دو مودم روتر(  ADSLن سخه ) ADSL2+که هر
دو قابلیت وایرلس (به عبارتی ،وای ای) دارند ،قرار گر ته است که از رابطهای کاربری مختلفی استفاده میکنند.
منظور از رابط کاربری ،همان ق سمت گرا یکی تنظیمات و پیکربندیهای مودم ا ست .با توجه رابط کاربری ود،
بر روی یکی از بلوکهای زیر کلیک کنید تا آموزش آن نمایان ود .در صورتی که این رابط کاربری ،مانند مودم
ما نیست ،بر روی بلوک دیگر کلیک کنید.
مودم روترهایADSL
رابط نارنجی رنگ
در دستهای از مودم روترهای وایرلس(  ADSLیعنی قابلیت اتصال مستقین به اینترنت را دارند) ،رابط کاربر به
رن نارنجی است .از این دسته از مودم روترها میتوان  TD-W8961NDرا نام برد که آموزش زیر بر روی آن
انجام گر ته است.
پس از ورود به تنظیمات در مرحله دوم (قبل از باز کردن این بلوک) ،با صفحهای مشابه تصویر زیر مواجه
واهید د.

- ۳به تب  Quick Startر ته و بر روی  RUN WIZARDکلیک کنید.

- ۴حال پنجره دیگری مشابه تصویر زیر باز واهد د .بر روی  NEXTکلیک کنید.

- ۵در برگه  Time Zoneمنطقه زمانی ود را انتخاب کنید .برای کشور ایران منطقه زمانی GMT+03:30
Tehranاست .بر روی  NEXTکلیک کنید.

- ۶در برگه  ISP Connection Typeبرای اتصال عادی گزینه  PPPoE/PPPoAرا انتخاب کرده و
NEXTرا بزنید.

- ۷در برگه  PPPoE/PPPoAاطالعات مربوا به ا تتتتراک اینترنت ود را وارد کنید .نام کاربری و رمز عبور
ا تراکتان را که از ارائه دهنده دمات اینترنتی ود دریا ت کرده اید در یلدهای  Usernameو Password
وارد کنید همچنین تتماره  VPIو  VCIکه آن هن باید از تترکت دمات اینترنتی بگیرید را وارد کنید .در
یلد  Connection Typeنوع ارتباطتان با  ISPرا انتخاب کنید .پروتکل(  PPPoEحالت ) LLCپی شنهاد
می ود اما در رایط دیگر میتوانید از پروتکل  PPPoAکه یک پروتکل قوی تر است ،استفاده کنید .در نهایت
بر روی  SAVEکلیک کنید.

- ۸حال اگر مودم ما وایرلس (بی سین) با د ،در قدم بعدی باید اطالعات بکه وای ای را وارد کنید .در غیر
این صورت ،به قدم نهن بروید.
اطالعات تکمیلی درباره این صفحه و نحوه پر کردن یلدها را میتوانید در پست "تغییر دادن رمز وای ایTP-
"Linkبخوانید اما برای جامع بودن پست ،یلدها به صورت الصه در تصویر زیر نشان داده ده اند.

یلدهای مشخص ده را به این صورت تکمیل کنید:









برای قسمت  Access Pointگزینه  Activatedرا بزنید تا قابلیت وای ای عال ود.
در قسمت  SSIDنامی برای وای ای ود انتخاب کنید .این نام در سایر دستگاههایی که قصد وصل دن به
بکه وایرلس را دا ته با ند قابل مشاهده واهد بود.
در قسمت ، Authentication Typeالگوریتن مورد نظر را انتخاب کنید .به دت توصیه می ود که این مورد
را روی  WPA-PSK/WPA2-PSKیا حداقل  WPA2-PSKتنظین کنید.
در قسمت  Encryptionنیز روش رمزگذاری پاکتهای داده را انتخاب کنید .گزینهای که امل هر دو
رمزگذاری  TKIPو  AESبا د ،بهترین گزینه است .درغیر این صورت اگر دستگاهها از  AESپشتیبانی
میکنند ،گزینه  AESو درصورتی که پشتیبانی نمیکنند ،گزینه  TKIPکه امنیت و سرعت کمتری نسبت به
AESدارد را انتخاب کنید.
سپس قسمت  Pre-Shared Keyرا با رمز عبور دلخواه ود پر کنید .این رمز عبور برای اتصال به وای ای
ما استفاده واهد د و طول آن باید بین  ۸تا  ۶۳کاراکتر با د و قط اجازه استفاده از کاراکترهای
( ASCIIانگلیسی ،اعداد و نمادهای رایج) را دارید.

در نهایت بر روی  NEXTکلیک کنید.

- ۹تنظیمات مودم ما به اتمام رسیده است برای ذ یره کردن این تنظیمات بر روی  Nextکلیک کنید تا به
صفحه برگه  Quick Start Completeبروید حال دوباره بر روی  NEXTکلیک کنید تا تنظیمات ذ یره
وند و پیام  Saved Changesرا ببینید .در این قسمت میتوانید پنجره تنظیمات را بسته و از تنظیمات
مودم ارج وید.
کمی صبر کنید تا چراغ  Internetرو ن ود .اگر همه چیز به طور صحیح انجام ده با د و قبل از همه
چراغ  ADSLرو ن با د( حتی قبل از تنظین کردن مودم .اموش بودن چراغ  ADSLیعنی ا تراک
اینترنتی ما عال نشده است و مشکل از سمت ارائه دهنده دمات اینترنتیتان است) ،چراغ  Internetنیز
رو ن واهد د .از این پس میتوانید از مودم ود برای وصل دن به اینترنت استفاده کنید.
راموش نکنید که رمز ورود به تنظیمات را عوض کرده و گاهی رمز وای ای را هن تغییر دهید.
رابط آبی رنگ
در دستهای دیگر از مودمها رابط کاربری قسمت تنظیمات به رن آبی است .پس از ورود به تنظیمات در مرحله
دوم (قبل از باز کردن این بلوک) ،با صفحهای مشابه تصویر زیر مواجه واهید د.

- ۳بر روی  Quick Setupدر منوی سمت چپ کلیک کنید.

- ۴حال به صفحه  DSL WAN Interfaceهدایت واهید د .بر روی  Addکلیک کنید تا یک رابط جدید
برای ارتباا با اینترنت ایجاد کنین.

- ۵در صقحه بعدی ،WAN Settings ،در قسمت  DSL Modulation Typeگزینه  ADSLرا انتخاب
کنید .اگر این قسمت اصالً وجود ندا ت ،آن را دادیده بگیرید .حال یکی از مهمترین تنظیمات مودم را انجام
واهین داد .در قسمت  ATM Configurationو در یلدهای VPIو  VCIمقادیری که ارائه دهنده
دمات اینترنتی ) (ISPما از آن استفاده میکند را وارد کنید .این مقادیر را میتوانید با تماس با پشتیبانی
رکت  ISPود بدست بیاورید.

اگر هنگام وارد کردن مقادیر با طای زیر مواجه دید یعنی یک پرو ایل تنظیمات دیگر از این مقادیر استفاده
میکند:

متن طا : Notice: The current PVC has several connections, the following
!parameters will prohibit any modifications

به قسمت  Network > WAN Settingsبرگردید و  PVCای که مقادیر  VPI/VCIآن همان مقادیر
مورد نیاز ما هستند را حذف ) (Deleteکرده یا ویرایش ) (Editکرده و این مقادیر را تغییر دهید.

- ۶در بخش بعدی صفحه  WAN Settingsباید تنظیمات مربوا به  WAN Service Setupرا به صورتی
که در پایین تصویر نو ته ده است انجام دهید:

Connection Type:این گزینه را بر روی پروتکل  PPPoEقرار دهید .در مواردی میتوانید از  PPPoAنیز
استفاده کنید اما برای کاربران عادی  PPPoEپیشنهاد می ود.
PPP Username:هنگام رید ا تراک اینترنتی از رکت ارائه دهنده دمات اینترنتی ،ما یک نام کاربری
دریا ت میکنید (که معموالً ماره تلفن آن ط تلفن است) .آن را در این قسمت وارد کنید .اگر در اول نام
کاربری  ۰نبا د ،آن را ننویسید؛ یعنی دقیقاً به همان صورت که دریا ت کرده اید وارد کنید.
PPP Password:عالوه بر نام کاربری ،هنگام رید ا تراک ما یک رمز عبور نیز دریا ت واهید کرد .آن را
در این قسمت وارد کنید.
Confirm PPP Password:رمز عبور ا تراکتان را دوباره در این یلد وارد کنید.
Connection Mode:اگر می واهید هنگام رو ن کردن مودم به اینترنت وصل وید گزینه Always on
را انتخاب کنید در غیر این صورت مطابق نیاز ود ،گزینه دیگری را انتخاب کنید اما همان Always on
پیشنهاد می ود.
Authentication Type:در این قسمت مورد  AUTO_AUTHرا انتخاب کنید.
Enable IPv4:تیک این گزینه را حتماً بزنید اما تیک  Enable IPv6را اگر احتیاج ندارید ،نزنید.
Default Gateway:هر رابطی که در این گزینه انتخاب ود ،مودم از آن برای اتصال به اینترنت استفاده
واهد کرد .چون ما یک رابط جدید با تنظیمات صحیح سا ته این ،آن را بر روی Current Connection
یعنی رابط علی قرار میدهین.

در آ ر برای ذ یره کردن تنظیمات بر روی  Saveکلیک کنید .حال میتوانید از تنظیمات مودم ارج
وید .کمی صبر کنید تا چراغ  Internetرو ن ود .اگر همه چیز به طور صحیح انجام ده با د و قبل از
همه چراغ  ADSLرو ن با د( حتی قبل از تنظین کردن مودم .اموش بودن چراغ  ADSLیعنی ا تراک
اینترنتی ما عال نشده است و مشکل از سمت ارائه دهنده دمات اینترنتیتان است) ،چراغ  Internetنیز
رو ن واهد د .از این پس میتوانید از مودم ود برای وصل دن به اینترنت استفاده کنید.
راموش نکنید که رمز ورود به تنظیمات را عوض کرده و گاهی رمز وای ای را هن تغییر دهید.

برای روتر اکسس پوینتهایی که دارای رابط سبز هستند مانندTL-MR3020 TL-، TL-WA5110G
MR3040و  ...چون به صورت مستقین به اینترنت متصل نمی وند ،یعنی قط به عنوان رابط با مودم
روترهای دیگر یا ارتباا G ۳استفاده می وند ،آموز ی قرار داده نمی ود.

چند نکته مهم




مانند سایر تنظیمات مودم روترها ،برای تغییر دادن این قسمت از تنظیمات نیز تاکید میکنین که از اتصال
کابلی (و نه اتصال از طریق وای ای) استفاده کنید اگرچه استفاده از وای ای نیز برای ورود به تنظیمات مودم
روتر و تغییر دادن آن اولویت پایین تری دارد ،میتوانید از آن نیز استفاده کنید.
این پست در رابطه با نحوه پیکربندی و تنظین کردن مودم روترهای رکت تی پی لینک است .برای تغییر رمز
مودم به پست تغییر دادن رمز مودم روتر  TP-Linkو برای عال یا غیر عال کردن بکه وای ای ویا تغییر
دادن رمز آن به پست" تغییر دادن رمز وای ای " TP-Linkمراجعه کنید.
درصورتی که در اتصال به صفحه تنظیمات مودم روترتان با استفاده از آی پی(  Gatewayمثل )۱۹۲.۱۶۸.۱.۱
مشکل دارید ،پستمشکل ورود به تنظیمات مودم را بخوانید.





اگر توانستید به صفحه تنظیمات مودمتان وصل وید ولی در مرحله وارد کردن رمز مشکل دا تید ،ابتدا رمز
پیشفرض را از پست رمز عبور پیشفرض  TP-Linkطبق مدل مودم روتر ود بدست بیاورید .اگر نتوانستید از
این رمز استفاده کنید به احتمال زیاد رمز ما تغییر داده ده است که در این صورت یا باید مودم روتر ود را
ریست کرده (بند آ ر پست مشکل ورود به تنظیمات مودم را به این منظور بخوانید) و از رمز پیشفرض استفاده
کنید و یا با استفاده از دانش هکین وارد تنظیمات مودم روترتان وید که مسئولیت آن بر عهده ودتان است
و توضیح دادن این گونه روشها از مباحث این سایت ارج است.
به دلیل انبوه دالیل و روشها ،برای سواالتی نظیر "مشکل اتصال به اینترنت و قطع بودن آن"" ،مشکل اتصال به
بکه وای ای"و  ...انتظار پاسخی را ندا ته با ید که حتماً نتیجه بدهد .برای هر دوی این موارد سعی واهد
د در آینده پستهای جداگانهای برای راحتی ما کاربران گرامی نو ته ود.

