
 

 

 راهنمای تنظیمات مودم 
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 فهرست مطالب



 

 ورود به کنسول مودم

 نصب سریعتنظیمات مودم برای اتصال به اینترنت از طریق 

 پیشرفته نصب برای اتصال به اینترنت بصورتتنظیمات مودم 

 تنظیمات وایرلس

MAC Filter 

Port Forwarding 

 ACLتنظیمات 

 ACSتنظیمات 

 مشاهده مقادیر سرعت و سیگنال دریافتی مودم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ورود به کنسول مودم
IP  است. 1.191619191این مودم بصورت پیش فرض 

   باز کرده و در قسمت... (  یا Firefox یا (Chrome, Explorer Internet  رای وارد شدن به کنسول مودم یک صفحه مرورگرب

Address Bar   ،را وارد کنید 1.191619191آن. 

 . را وارد کنید  admin،  رمز عبور و  نام کاربری  در این مرحله برای وارد شدن به کنسول، در قسمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نصب سریع از طریقتنظیمات مودم برای اتصال به اینترنت 
 .را کلیک کنید "اجرای نصب سریع  " پسرا انتخاب و س "نصب سریع  "  ی صفحه گزینهالعد از وارد شدن به کنسول مودم، از منوی باب

 

 را کلیک کنید. بعدیگزینه 

 

 انتخاب کنید. Tehranدر این صفحه منطقه جغرافیایی را 

 

 

 



 .کلیک نمایید بعدیتنظیمات به صورتی که در شکل نمایش داده شده است باید انجام شود و سپس بر روی گزینه در این صفحه، 

 

 .را کلیک کنید بعدی در این صفحه تنظیمات وایرلس را مانند شکل زیر انجام دهید و

 

 

 



 .دن نام از اسامی دلخواه برای شبکه وایرلس خود استفاده کنینام شبکه وایرلس بصورت پیشفرض نام مودم نوشته شده است. شما می توانید به جای ای

این گزینه برای زمانی می باشد که شما می خواهید شبکه وایرلس شما در )قرار دهید.  بله  را بر روی "نشان دادن نام شبکه در هنگام اسکن" گزینه

 نام شبکه را نشان می دهد و "بله"  .یمات بصورت دستی می باشدتوسط دیگر سیستم ها مشاهده نشود و خواهان انجام تنظ جستجو کردن  صورت

 ).نام شبکه را مخفی می کند  "خیر"

  .تایی وارد کنید1یک رمز  "کلید اشتراکی" قرار داده و در قسمت WPA2-PSK را بر روی حالت "نوع رمزنگاری"    گزینه

 (رمز مورد نظر می تواند ترکیبی از حروف و اعداد نیز باشد)

 .کلیک کنید ذخیرهدر انتها بر روی گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نصب پیشرفته قیاز طر نترنتیاتصال به ا یمودم برا ماتیتنظ
 ا انتخاب کنید.ر "اینترنت"سپس  "برپایی رابط کاربری"برای انجام تنظیمات مودم بصورت نصب پیشرفته، بعد از وارد شدن به کنسول مودم گزینه 

شکل زیر انجام دهید. سپس  قرار دهید و تنظیمات را به PVC2 است، آن را بر روی PVC0 بصورت پیش فرض بر روی "حلقه مجازی" اولین گزینه

 را انتخاب کنید. ذخیرهگزینه 

 

 

 



 تنظیمات وایرلس
 :برای انجام تنظیمات وایرلس مودم می بایست بصورت زیر عمل کنید

 .کلیک کنید "برپایی رابط کاربری"  ی صفحه بر روی گزینهمنوی باال از

 .کلیک کنید  "شبکه بی سیم " با نشان دادن زیر مجموعه این منو، گزینه

 باشد تا وایرلس مودم فعال باشد. فعالبر روی  "اکسس پوینت "گزینه 

در زمان هایی به کار   "کانال"وایرلس خود را تغییر دهید. تغییر   "کانال" لزم به تویی  است که در این قسمت می توانید بصورت دستی نیزال *

عیف ضبرده می شود که فرکانس ارتباط وایرلس با دیگر فرکانس های موجود در محیط تداخل داشته باشد و همین امر باعث قطعی شبکه وایرلس و یا ت

 .فرکانس آن شود

 این گزینه برای زمانی می باشد که شما می خواهید شبکه وایرلس شما در صورت ید)قرار ده بلهبر روی  "برای عموم  SSIDمخابره  "گزینه 

نام شبکه را  خیر نام شبکه را نشان می دهد و بلهد. توسط دیگر سیستم ها مشاهده نشود و خواهان انجام تنظیمات بصورت دستی می باش جستجو

 ).مخفی می کند

ت پیشفرض نام مودم نوشته شده است. شما می توانید به جای این نام از اسامی دلخواه برای نام شبکه وایرلس بصور  " SSIDنام  " در قسمت

 .شبکه وایرلس خود استفاده کنید

تایی وارد کنید.)رمز مورد 1یک رمز  "کلید اشتراکی "قرار داده و در قسمت  WPA2-PSKرا بر روی حالت  "نوع احراز هویت "گزینه 

 حروف و اعداد نیز باشد.(نظر می تواند ترکیبی از 



 

 

 



MAC Filter 
 .ین قابلیت برای این استفاده می شود که بتوان اجازه دسترسی و یا عدم دسترسی برای تعدادی از سیستم ها ایجاد کردا

 کلیک کنید.  "شبکه بی سیم"را انتخاب و بر روی گزینه  "برپایی رابط کاربری"برای فعال سازی این قابلیت از منو باالی صفحه گزینه 

 می توان تنظیمات را انجام داد. "اعمال فیلتر مک آدرس در شبکه بی سیم "در انتهای صفحه در قسمت 

 را بر روی فعال قرار دهید. "فعال "گزینه 

قرار دهید و  لیست غیرمجازیا  لیست مجازرا بر روی حالت  "عمل"گزینه   MAC Filteringبعد از انجام این کار با توجه به مقصود خود از 

 ، مک آدرس دستگاه ها را وارد کنید.آدرس های مک#در قسمت های 

و در صورت انتخاب گزینه  مک های درج شده در جدول اجازه دسترسی به شبکه وایرلس را ندارند "لیست غیرمجاز"در صورت انتخاب گزینه 

 وایرلس را دارند.فقط مک های درج شده در جدول اجازه دسترسی به شبکه  "لیست مجاز"

  کلیک کنید. "ذخیره"در پایان بر روی 

 



Port Forwarding 
حلقه  " شده و گزینه NAT ی صفحه وارد شوید. سپس وارد سربرگالدر با "تنظیمات پیشرفته" بعد از ورود به کنسول مودم در سربرگ

 را انتخاب کنید "مجازی

روی   PPPoE مناسب را انتخاب بفرمایید. درصورتی که نمی دانید PVC باید DMZ و Port Forwarding دقت کنید قبل از فعال شدن گزینه*

 .این مویوع را بررسی کنید.در صورت انتخاب درست گزینه فعال خواهد شد "ط کاربریببرپایی را " ساخته شده در صفحه PVC کدام

 

  :در این صفحه تنظیمات را بصورت زیر انجام دهید

را بازکنیم ، این قسمت را  .881مشخص می شود، به طور مثال در صورتی که بخواهیم پورت  فهرست   این قسمت ردیفدر  فهرست دستورها:

 .پورت های دیگر عدد آن را یک واحد افزایش می دهیم برای  Port Forwarding  قرار می دهیم و برای راه اندازی 1عدد 

 نام کاربرد مورد نظر را وارد می کنیم. برنامه:

 قرار می دهیم. ALLاین قسمت را روی گزینه  پروتکل:

 در این قسمت پورت شروع را وارد می کنیم. شروع شماره پورت:

 در این قسمت پورت انتهایی را انتخاب می کنیم. پایان شماره پورت:

IP :در این قسمت نیز  آدرس محلیIP  سرور مربوطه را وارد می کنیم، به این مورد دقت کنید که اینIP  می بایست باIP  مودم در یک رنج بوده و

 بصورت دستی و ثابت بر روی سیستم مورد نظر ست شده باشد.

 کلیک کنید.  ذخیرهبعد از وارد کردن اطالعات باال بر روی 



 

 

 ACLتنظیمات 
 را انتخاب کنید. ACLسپس  "مدیریت دسترسی"برای فعالسازی این قابلیت از منو باالی صفحه گزینه 

 را کلیک کنید. ذخیرهتنظیمات را انجام داده و  تصویر زیرطبق 

 

 

 



 ACSتنظیمات 
 را انتخاب کنید. CWMPسپس  "مدیریت دسترسی"برای فعالسازی این قابلیت از منو باالی صفحه گزینه 

CWMP فعال : 

URL  :delsa.net:9675--http://tr069 

 8451درگاه: 

 دروه های اطالع رسانی: فعال

 8633وقفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr069--delsa.net:9675/


  مشاهده مقادیر سرعت و سیگنال دریافتی مودم
 اب کنید.را انتخ اطالعات دستگاهسپس  "وضعیت" برای مشاهده مقدار سیگنال دریافتی مودم و سرعت اینترنت از منوی باالی صفحه گزینه

 

 

 


