
ی به یکدیگر متصل کرده و در یک خانه و یا ادارهدر یک شبکه گروهی از کاربران را  LAN پورت 4با داشتن  DSL-2730U مودم

را بصورت همزمان می دهد. با داشتن سرعت  +ADSL/ADSL2 های آنها اجازه به اشتراک گذاری اینترنت پرسرعتکوچک به کامپیوتر

تواند تمامی احتیاجات ، سرعت وایرلس بالا و چهار پورت اترنت، این مودم میQoS، کیفیت سرویس Firewall، امنیت24Mbpsدانلود تا 

ی کوچک را برای یک ارتباط امن و سریع به اینترنت تامین کند. درصورتیکه مایل هستید بیشتر راجع به این مودم و یک خانه و یا اداره

 .مراجعه نمایید DSL-2730 ویژگیهای آن بدانید به صفحه

  U0372نصب و راه اندازی مودم 

یش پبرای نصب این دستگاه ابتدا باید آدرس آی پی دستگاه را در آدرس بار مرورگر خود وارد کنید. لازم به توضیح است این آدرس بصورت 

درصورتیکه با این آدرس آی پی موفق به ورود به صفحه تنظیمات مودم ) میباشد. 1.191619191لینک مقدار  فرض برای مودم روترهای دی

 )نشدید نیاز هست مودم خود را ریست سخت افزاری کنید و مجددا با همین آدرس اقدام به ورود به صفحه تنظیمات کنید

 

 

https://www.laniran.com/wireless-modem/9-d-link-dsl-2730u.html


 .را بزنید OK را وارد کنید و admin مقدار برای نام کاربری و رمزعبور

 

 .کلیک کنید Setup Wizard وارد صفحه تنظیمات مودم شده اید. برای شروع روی     1- 

 



 Next -2 را بزنید. 

 

 غیراینصورت دکمهدر صفحه ای که باز می شود می توانید رمزعبور ورود به صفحه تنظیمات مودم را درصورت تمایل تغییر دهید. در 3- 

Skip  (در صورتیکه رمز عبور را عوض کردید از صفحه تنظیمات خارج می شوید و نیاز هست مجدد با رمز عبور جدید وارد شوید. )را بزنید 

 



 .انتخاب کنید Time Zone در این صفحه منطقه زمانی خود را در قسمت4- 

 

  

لینک مقادیری از جمله کشور، شرکت سرویس دهنده اینترنت، پروتکل اتصال به  دی  dsl-2730uدر این صفحه از تنظیمات مودم 5- 

تعریف  (ISP) با توجه به شرکت سرویس دهنده ی اینترنت VCI و VPI را باید وارد کنید. )مقدار VCI و VPIاینترنت و همچنین مقدار 

نچه از مقدار آن ها اطمینان ندارید با شرکت سرویس دهنده ی میباشد. چنا VCI=35 و VPI=0 می شود که در اکثر شرکت ها بصورت

 (خود تماس بگیرید

برای اتصال به  Password و Username انتخاب کنید قسمت مربوط به وارد کردن مقادیر PPPoE اگر پروتکل اتصال به اینترنت را

کنید نیاز به درست کردن کانکشن برای اتصال به اینترنت دارید. را انتخاب  Bridge اینترنت بصورت اتوماتیک فعال می شود. و در صورتیکه

توسط شرکت سرویس دهنده  Password و Username لازم به ذکر است مقدار. )بگذارید LLC را Connection Type مقدار

 (اینترنت در اختیار شما قرار میگیرد

 .را بزنید Next پس از ورود و تکمیل اطلاعات کلید



 

گر مایل هستید که وایرلس مودم را . ارا می توانید انجام دهیددر صفحه ی جدیدی که باز می شود تنظیمات مربوط به وایرلس مودم 6- 

 .را بردارید Enable Your Wireless Network غیرفعال کنید می توانید تیک گزینه

 .برای وایرلس خود نام تعریف کنید 

را تیک کنید. در اینصورت فقط با وارد کردن نام   Invisibleاهید وایرلس مودم شما از دید دیگران مخفی بماند گزینه در صورتیکه میخو

 .وایرلس بصورت دستی می توان به مودم کانکت شد

خود  وایرلس مودم نیاز هست یکی از گزینه های رمزنگاری وایرلس را انتخاب کنید تا بتوانید براساس آن برای Security Level در قسمت

 (بهترین گزینه ها هستند WPA2-PSK و یا WPA-PSK رمز عبور تعریف کنید. )قابل به ذکر است برای کاربران خانگی انتخاب

پیشنهاد می شود در تعریف رمز عبور برای امنیت بیشتر . اینکار را انجام دهید Pre-Shared Key برای تعریف رمز عبور می توانید در قسمت

 .را بزنید Next بعد از اطمینان از صحت اطلاعات ورودی .از حروف و اعداد و علامت ها را انتخاب کنیدترکیبی 



 

 .را بزنید و اطلاعات را تصحیح کنید Back را بزنید در غیراینصورت میتوانید گزینه Apply درصورت اطمینان از صحت اطلاعات گزینه -7

 



در سمت چپ بروید. در  Wireless Setup می توانید به منویدی لینک   dsl-2730uات جزئی تر مربوط به وایرلس مودمبرای تنظیم

 .وجود دارد Wireless Security و Wireless Basic این منو دو قسمت

 Channel Widthو Channel Number باز می شود. که در آن می توانیدصفحه زیر برای شما  Wireless Basic در منوی

 میباشند و پهنای باند مودم بهتر است روی 11-3-1وایرلس را برای کارکرد بهتر مقدار دهید. )کانال های وایرلس کم ترافیک تر کانال های 

20/40MHZ باشد) 

 

  

 

 



 .تغییر دهیدمی توانید هریک از موارد را امنیت وایرلس وجود دارد.  برایامکان انجام تنظیمات جزئی تر  Wireless Security در منوی

 

  Port Forwarding و سپس  ADVANCEDبرای اینکار باید گزینه. وجود دارد مودم این جالب است بدانید امکان تعریف پورت بروی

 .از منوی سمت چپ را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود تمامی تنظیمات مربوط به تعریف پورت قابل انجام است

 



 .مراجعه کنید ADVANCED از سربرگ Filtering Options می توانید به منوی MAC Address برای تعریف

  

  

  

  

  

 


