راهنمای نصب مودم Dlink
بخش اول  :برقراری اتصاالت
مودم خود را در جای مناسبی نزدیک خط تلفن و پریز برق باشد قرار دهید  .توجه کنید که برای تنظیمات اولیه
نیاز دارید که کامپیوتر خود را با کابل به مودم وصل کنید پس از اعمال تنظیمات می توانید ازوایرلس مودم برای اتصال
به اینترنت استفاده کنید .
توجه  :مهمترین قسمتی که باید برای نصب مودم به آن دقت کنید نحوه اتصال اسپیلیتر است که در جعبه مودم
قراردارد  .دستگاه اسپیلیتر  3سوکت دارد که سوکت  Lineآن باید به خط اصلی تلفن در اتاق شما نصب شود  ،سوکت
 ADSLبرای اتصال مودم شماست و سوکت  Phoneبرای اتصال دستگاه تلفن شما می باشد .
پس از اتصال خط اصلی تلفن به سوکت  ، Lineیک سر سیم تلفنی که در جعبه قراردارد را به درگاه ADSL
روی اسپیلیتر و سر دیگر سیم به مودم و در قسمتی که زیر آن نوشته شده است  ADSLنصب کنید وسپس مودم را
روشن نمایید .
پس از انجام مراحل باال یک مرورگر باز کرده و در قسمت آدرس  192.168.1.1را وارد کنید  .صفحه مربوط به
تنظیمات مودم باز می شود و از شما نام کاربری و رمز عبور می خواهد که هر دو را  adminوارد کنید.
پس از ورود به صفحه تنظیمات مربوط به مودم به صورت پیش فرض  ،صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود .

بخش دوم  :تنظیمات مودم
برای انجام تنظیمات نیاز هست تا بر روی گزینه  Setup Wizardکه تقریبا در وسط صفحه قراردارد کلیک
کنید  ،بعد از انجام این کار صفحه زیر برای شما به نمایش در می آید .

در صفحه فوق بر روی گزینه  Nextکلیک کنید تا به مرحله بعد بروید .

در صفحه فوق در قسمت  Select Interface Typeگزینه  DSL WANرا انتخاب کرده و بر روی  Nextکلیک
کنید .

بعد از انجام مراحل فوق در صفحه جدید برای قسمت تنظیمات مودم شما پسوردی میخواهد که با انتخاب گزینه Skip
از این مرحله عبور کنید .

صفحه زیر نیز مربوط به انتخاب ساعت می باشد و از آنجایی که ضرورتی ندارد می توانید با انتخاب گزینه  Nextبه
مرحله بعدی تنظیمات بروید .

در صفحه زیر تنظیمات را طبق آنچه در تصویر مشخص شده است انجام دهید به بدین صورت که :
Country : Iran
Internet Service Provider : Others
Protocol : PPPoE
Connection Type : LLC
VPI : 0
VCI : 35

در قسمت  PPPoEدر جلوی گزینه های  username , Password , Confirm Passwordعدد یک را
وارد کنید و بروی گزینه  Nextدر انتهای صفحه کلیک کنید .
الزم به ذکر است بدون وارد کردن هیچ عددی در این قسمت نیز تنظیمات درست می باشد و تنها برای اطمینان
عدد یک وارد می شود پس اگر فراموش کردید این قسمت را انجام دهید مراحل تنظیمات را ادامه دهید .
در این مرحله تنظیمات اصلی انجام شده است و به صورت خودکار به مرحله بعد که تنظیمات وایرلس مودم می
باشد وارد می شوید .

بخش سوم  :تنظیمات وایرلس
در ادامه تنیظمات به این صفحه وارد می شوید که مربوط به وایرلس مودم می باشد  .در قسمت  SSIDنام مورد
نظر برای وایرلس خود را انتخاب کنید و توجه داشته باشید که این نام همان نامی خواهد بود که از این به بعد در
قسمت وایرلس سیستم خود آن را مشاهده میکنید و جهت دسترسی به اینترنت به آن متصل می شوید

در قسمت  WPA2 Pre-shared Keyپسورد مورد نظر برای وایرلس خود را نتخاب کنید تا تنها ساکنین اتاق
اجازه دسترسی به آن را داشته باشند ( مابقی تنظیمات را در صورتی که آشنایی با آن ندارید دستکاری نفرمایید ) .
در انتها بر روی گزینه  Nextکلیک کرده و تنظیمات به پایان می رسد .
توجه  :در حال حاضر دسترسی به سایت های داخلی دانشگاه برای شما بوجود آمده است وبرای دسترسی به اینترنت
عالوه بر اتصال به وایرلس اتاق می بایست شناسه شریف خود را که دریافت کرده اید نیز وصل کنید .

بخش  : 4نکته ها
تا جایی که امکان دارد از اتصال مستقیم مودم به خط تلفن جلوگیری کنید و سعی کنید قبل از اتصال مودم به
خط تلفن از اسپلیتر استفاده کنید  ،این امر باعث می شود نویز احتمالی بر روی خط تلفن شما گرفته شود و هم اینکه
جلوی ایجاد نوسانات ناخواسته بر روی دستگاه های شبکه را به حداقل می رساند .

چراغ های بر روی مودم

چراغ  : Powerنشان دهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است .
چراغ  : ADSLدر صورت ثابت روشن ماندن  ،نماینگر وجود سرویس  ADSLبر روی خط تلفن متصل شده است .
چراغ  : Internetدر صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال به شبکه داخلی دانشگاه این چراغ روشن خواهد شد .
چراغ  : Wirelessنمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس مودم می باشد .
چراغ  : WPSنشان دهنده فعال شدن مد  WPSمی باشد .
چراغ  : LANنماینگر اتصال فیزیکی از طریق کابل با مودم می باشد .

