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دستور العمل مودم نزتک NZT-99C
معرفی محصول :

مودم  Naztechمدل  ، NZT-99Cیک مودم قابل حمل دارای پردازنده قدرمند  Qualcommبوده که از شببب هه ای
) 3G/4G (LTEپشبببا انم مم نماید ایم مودم با پشبببا انم م ما از دم کببا کارق ایم قاب اا را دارد که در ر
زما ببواناد از اپراتور مورد نظرتا کببببرمین اینبرنا دریانا کناد .مچنام کببببرنا انباال ات ناق ایم مودم در
نگام دان ود  150 ،مگاباا بر ثاناه م در نگام آپ ود  70مگاباا بر ثاناه مم باشد.
از دیگر قاب اا ای ایم مودم مراه  ،برخورداری از درگاه  LANجها ات صال به ش هه بوده م مچنام بعنوا ریپابر
( )Repeaterمابوا از ایم مودم اکبفاده نمود .
از کبببایر م یا ای ایم مودم مراه مابوا پشببببا انم از کارق حانظه تا رناا  32گاگابایا م مچنام صبببفحه
ن مایش رنگم ج ها ن مایش مضببببع اا ای منبدار دکببببب گاه نام برد  .مچنام دارا بود خرمجم  5200ما م
آمپرکببانا به منظور اکبببفاده جها شببارنر کرد  Deviceای مخب ف از قاب اا ای منحصببر به نرد ایم مودم
مراه بوده م در حالا ک م دارای مدق زما کارکرد  8کانا بطور حداکثر مم باشد م در مدق زما  10کانا در
حالا آماده باش قرار مم گارد.
ایم محصول دارای مبع ااق جان م از ق ال شارنر مخصوص م کابل  Micro USBم پهاج ت دیل کا

کارق مم باشد.

 )1نحوه راه اندازی مودم همراه نزتک : NZT-99C

 )1-1نحوه اتصال به مودم از طریق کابل : Micro USB
در ایم رمش نگامم که مودم رمشبببم مم باشبببد  ،کابل  Micro USBموجود در جع ه را به مودم م درگاه USB
کامپاوتر مبصببل نمایاد م کببپن از منوی  ، Autorunگ ینه  Run autorun.exeرا انبخاب نمایاد تا برنامه راه انداز
ایم مودم مراه در محاط میندمز نصببببد گردد .مچنام مم تواناد از تری  Windows Explorerمارد محبویاق
درایو مودم شده م نایل  autorun.exeرا اجرا نمایاد تا درایور راه انداز نصد گردد.
نهبه  :الزم به ذکر اکبببا نم ااق ذکر شبببده در محاط  Windows 7 ، Windowx XPم  Windows 10قابل اجرا
بوده م مم بایسا درایور ای  USBکامپاوتر شما به رمز ) (Up to dateباشد.
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 )1-2نحوه اتصال به مودم از طریق امواج : Wi-Fi
در ایم رمش نگامم که مودم رم شم مم با شد  ،مم بای سا  Wi-Fiگو شم یا ت ا یا کامپاوتر خود را رم شم
نمایاد م در جسبجوی ش هه مای نای  ،پن از مشا ده نام مودم  ،آ را انبخاب نموده م رم ن ور را مارد نمایاد
تا دکبگاه شما به مودم مبصل گردد.
نهبه :الزم به ذکر ا کا که در حالا املاه م پاش نرض  ،نام مودم شما  NZT-99C-XXXXمم با شد که چهار
حرف آخر نام مودم  ،یک ندد چهار رقمم مم باشببد (بعنوا مثال  ) NZT-99C-4527که ایم ن ارق در صببفحه
نمایش مودم قابل رمیا اکببببا .مچنام رم ن ور در حالا پاش نرض  ،ن ارق  12345378مم باشببببد که در
صورق نااز  ،در صفحه نمایش مودم قابل مشا ده مم باشد.

 )1-3نحوه دسترسی به پنل کاربری مودم :
جها انمال تنظاماق در اببدا مم بایسبببا به پنل کاربری مودم مارد شبببوید .برای ایم منظور الزم اکبببا اببدا
دکبگاه خود را به مودم مبصل نمایاد م پن از اتصال  ،یهم از مرمرگر ای دکبگاه خود را اجرا نمایاد.
کپن در قسما  Address barمرمرگر  ،آدرس آی پم  192.168.0.1را مارد نموده م به پنل کاربری مارد شوید.
اگر از تری گوشم اقدام مم نمایاد  ،در پنل کاربری ق ل از مرمد به صفحه تنظاماق ن ارق  adminرا جها نام
کاربری ) (usernameم رم ن ور ( )passwordمارد نموده م گ ینه  Loginرا انبخاب نمایاد .کبببپن در صبببفحه ی
جدید  ،گ ینه ی  Moreرا انبخاب نمایاد.
اگر از تری کامپاوتر اقدام مم نمایاد  ،بعد از مرمد به صفحه تنظاماق  ،در صفحه ی باز شده جها مرمد به ر
یک از گ ینه ای مورد نظر  ،از شما نام کاربری ) (usernameم رم ن ور ( )passwordخواکبه مم شود که در
حالا پاش نرض  ،ن ارق  adminمم باشد.
Username : admin
Password : admin

 )2آموزش تنظیمات پنل کاربری مودم
 )2-1منوی : Home
در ایم منو  ،م ضعاا نع م مودم قابل م شا ده ا کا که در آ م ضعاا ات صال به اپراتور  ،نوع کانه شم  ،نام
اپراتور کرمین د نده  ،نرخ ما ا ت ادل  Dataدر ماحد زما  ،ما ا حج م صرف شده م بازه زمانم ا کبفاده
شده از اینبرنا  ،قابل رمیا مم باشد.
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 )2-2منوی : Statistics
در ایم منو شبببما قادر به مشبببا ده ما ا داده مصبببرنم م مچنام حج ک م  Dataبوده م نا قادر به تعریف
برنامه ری ی معام جها تخصاص حج محدمدی از دیبای مصرنم مم باشاد.
برای ایم منظور گ ینه ی  Data Planرا انبخاب نموده م با توجه به توضبباحاق ذیل مم تواناد نسبب ا به محدمد
کرد حج مصرنم اقدام نمایاد:
 قسمت : Start dateدر ایم قسببما شببما مم تواناد با انبخاب ندد  1الم  ، 31یهم از رمز ای فبه را جها اخبصبباص اینبرنا به
مودم  ،انبخاب نمایاد.
قسمت : Monthly data planدر ایم ق سما شما مم تواناد با اخب صاص مادار معانم از ما ا دیبای م صرنم بر حسد مگابایا م گاگابایا
 ،حج دیبای مصرنم را محدمد کناد.
 قسمت : Thresholdدر ایم قسما شما مم تواناد آکبانه مصرف دیبا را بر حسد درصد  ،تعاام نمایاد.
 قسمت : Mobile Data Limitsدر ایم ق سما مابواناد نحوه ی محدمد کرد ما ا دیبای م صرنم را انبخاب نمایاد که دارای دم گ ینه به شرح
ذیل مم باشد :
گ ینه  : Screen Remindingبا انبخاب ایم گ ینه  ،مودم در صفحه نمایش به شما شدار محدمدیا را ماد د.
گ ینه  : Disconnectبا انبخاب ایم گ ینه  ،مودم پن از انمال محدمدیا  ،بطور خودکار اتصببببال خود را با اپراتور
قطع مم کند.
نهبه  :پن از درج تنظاماق  ،جها انمال تدااراق گ ینه  Saveرا انبخاب نمایاد.
قسمت : Connected WLAN Clientsدر ایم قسما شما مم تواناد مشخصاق دکبگاه ای مبصل شده به مودم را مشا ده کناد.
ایم مشخصاق ن ارتند از :
آدرس آی پم ( ، )IP Addressنام دکبببگاه مبصببل شببده ( ، )Host Nameآدرس مک ( )MAC Addressم مدق
زما اتصال آ دکبگاه به مودم ()Duration

 )2-3منوی : SMS
در ایم قسببما شببما امها دکبببرکببم به پاامک ای دریانا شببده ( ، )Inboxپاامک ای ارکببال شببده
( )Outboxم پاامک ای پاش نوین ( )Draftsرا خوا اد داشا .
مچنام ایم امها مجود دارد در ایم منو ببواناد پاامک ارکال نمایاد.
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 ، SMSگ ینه  New Messagesرا انبخاب نموده م در صبفحه ی باز شبده  ،در
نحوه ارکبال پاامک  :در کبربرقسببما  Recipientsشببماره تماس مخاتد را مارد نمایاد م در قسببما  ، Contentمبم موردنظرتا را مابواناد
تایپ نمایاد م در انبها  ،گ ینه ی  Sendجها ارکبببال پاام به مخاتد م گ ینه  Save to Draftsجها ذخاره در
پاش نوین م گ ینه  Cancelجها لدو ارکال را انبخاب نمایاد.

 )2-4منوی : Update
در ایم منو مم تواناد مولفه ای نرم ان اری دکبگاه مودم مراه خود را به رمز رکانم کناد.
برای ایم منظور  ،از قسببببما  Update Manuallyگ ینه  Choose Fileرا انبخاب نموده م نایل آپدیا را از حانظه
دکبگاه مبصل شده به مودم  ،اکبخراج نموده م بارگ اری نمایاد.
پن از آپ ود نایل آپدیا در مودم مراه  ،گ ینه  Updateرا انبخاب نمایاد م منبظر بماناد تا به رمز ر کانم انمال
گردد.
تذکر مه

 :رگ پنجره مرمرگر را حام انجام برمزرکانم  ،ن ندید.

مچنام در حام برمز رکانم  ،از قطع کرد اتصال مودم به دکبگاه مبصل شده  ،جدا" اجبناب نمایاد.

 )2-5منوی : Settings

 )2-5-1قسمت : Quick Setup

در ایم منو به منظور کببببهولا در انمال تنظاماق املاه  ،شببببما مم تواناد به راحبم م در چند قدم اقدام به
تنظاماق ضرمری نمایاد.
برای ایم منظور  ،پن از انبخاب گ ینه  ، Quick Setupگ ینه  Nextرا انبخاب نمایاد.
کپن در صفحه  Configure Profile Settingمم تواناد م شخ صاق پرمنایل کاربری را م شا ده کناد که در ایم
حالا  ،م شخ صاق دریانبم از اپراتور ث ا گردیده م غار قابل تداار مم با شد .لذا گ ینه  Nextرا انبخاب نموده م
مارد صفحه بعد گردید.
در ایم مرح ه  ،در صفحه  Configure WLAN Settingمم تواناد تنظاماق  WLANرا به شرح ذیل تداار د اد :
در قسما  SSIDشما مابواناد نام مودم مراه خود را تداار د اد که از تری

 Wi-Fiقابل مشا ده مم باشد.

مم گردد تا نام مودم برای دکبببگاه ای دیگر نا
در قسببما  ، SSID Broadcastایم امها برای شببما نراقابل مشببا ده باشببد یا غار قابل مشببا ده .بدیم منظور  ،با انبخاب گ ینه  ، Enableنام مودم شببما در لاسببا
نرکبببببنده ای  Wi-Fiدر دکبببببگاه ای موجود در آ محدمده  ،قابل رمیا مم گردد .لاهم با انبخاب گ ینه
 ، Disableنام مودم برای دکبببببگاه ای موجود در آ محدمده  ،غار قابل مشببببا ده بوده م در ایم حالا جها
اتصال به مودم مم بایسا در دکبگاه موردنظر (موبایل یا کامپاوتر یا ت ا) یک ش هه ایجاد کرده م نام مودم م
رم ن ور را بصورق دکبم مارد نمایاد تا به مودم مراه مبصل شوید.
در قسما  ، authenticationشما قادر خوا اد بود نوع پرمتهل احراز ویا  Wi-Fiرا تعاام نمایاد که در بهبریمم امم تریم حالا  ،گ ینه  WPA2-PSKمم باشد.
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در قسبببما  ، Encryption Modeشبببما قادر خوا اد بود نوع پرمتهل رم نگاری  Wi-Fiرا انبخاب نمایاد که درحالا  AES+TKIPمابواناد رم مود نظرتا را از بام انداد م حرمف م کاراکبر ا تعاام نمایاد.
در قسببما  ، WPA pre-shared keyقادر خوا اد بود رم مورد نظرتا را در ایم قسببما تعاام نموده م انمالنمایاد.
کببپن پن از انبخاب گ ینه  Nextمارد صببفحه ی  Configuration Summaryمم شببوید که در ایم صببفحه ،خ صبببه ای تنظاماق انمال شبببده را مشبببا ده مم نمایاد .لذا با انبخاب گ ینه  ، Finishک اه تنظاماق انمال
شبببده م مراحل  Quick Setupبه اتمام مم رکبببد م به راحبم مم تواناد از مودم با تنظاماق ثانویه اکببببفاده
نمایاد.

 )2-5-2قسمت : Dial-Up
 -منوی : Mobile Connection

در ایم منو قادر خوا اد بود به ش هه اپراتور موبایل مب صل شده م از اینبرنا اپراتور ا کبفاده نمایاد که برای ایم
منظور گ ینه  Turn Onجها نعال کرد ایم قاب اا مم باشببببد م در حالا پاش نرض نا رمی حالا Turn On
قرار دارد .لاهم به منظور ندم اتصال مودم به ش هه اپراتور موبایل  ،مم تواناد گ ینه  Turn Offرا انمال نمایاد.
در قسببما  Data Roamingنا شببما به منظور اکبببفاده از ش ب هه اپراتور موبایل در محدمده مکبباع تر م دمرتر(بعنوا مثال اکبببفاده از اینبرنا اپراتور داخل کشببور  ،نگامم که در یک کشببور مسببایه اقاما داردید) مم
تواناد با انبخاب گ ینه  ، Enableایم قاب اا را نعال نمایاد م مچنام انبخاب گ ینه  ، Disableمنجر به غار نعال
شد ایم قاب اا مم شود.
نهبه  :الزم به توضاح اکا در صورق ندم نااز به ایم قاب اا  ،ترجاحا" آ را در حالا  Disableقرار د اد.
نهبه  :پن از درج تدااراق  ،جها انمال تدااراق گرینه  Applyرا انبخاب نمایاد.

-منوی : Profile Management

در ایم قسببما شببما قادر خوا اد بود پرمنایل کاربری را مدیریا نمایاد  .در صببفحه  Profile Managementمم
تواناد حالا پاش نرض را م شا ده نمایاد م در صورق ا کبفاده از دم کامهارق ب صورق م ما در مودم  ،مم
تواناد از قسما  ، Profile Nameپرمنایل کاربری اپراتور کامهارق ثانویه را نا مشا ده نمایاد.
جها ایجاد یک پرمنایل کاربری بصببورق دکبببم م دلخواه  ،مم تواناد گ ینه  New Profileرا انبخاب نموده م درصببفحه ی باز شببده تدااراق مورد نظر ان از نام ش ب هه م  APNرا تداار د اد .کببپن در پایا  ،گ ینه  Applyرا
انمال نمایاد.
-منوی : Network Setting

در ایم منو  ،از قسما  Networkمم تواناد از گ ینه  ، Prefered Modeحالا ای  2G،3G،4Gم  autoرا انبخاب
نمایاد که در حالا  ، autoمودم تمام محدمده باند ش هه ای  LTEرا در بر ماگارد م بع ارتم دیگر از 2G،3G،4G
پشبا انم مم کند .م لاهم در صورق انبخاب یهم از ش هه ا  ،ناط از محدمده باند آ ش هه کرمین خوا د
گرنا .لذا در ایده آل تریم حالا  ،حالا  autoبعنوا پاش نرض برقرار مم باشد.
مچنام از قسببببما  Network Searchبه منظور جسبببببجوی شبببب هه مم تواناد از گ ینه  ، Modeحالا auto
(خودکار) م حالا ( Manualدکببببم) را انبخاب نمایاد .که در حالا  ، autoمودم نگام ناصببب ه گرنبم از دکل
اپراتور  ،بطور خودکار اقدام به جسبببجوی شبب هه جدید مم کند ملاهم در حالا  Manualمم بایسببا به رمش
دکبم اقدام به جسبجو نمود .نهبه  :پن از ایجاد تدااراق  ،گ ینه  Applyرا جها انمال تدااراق انبخاب نمایاد.
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 )2-5-3قسمت : Internet WLAN

 -منوی ( Internet WLANاستفاده از قابلیت : )Repeater

در ایم قسبببما شبببما قادر خوا اد بود با انبخاب گ ینه  Turn Onاز مودم مراه خود بعنوا یک ریپابر ()Repeater
اکبببفاده نمایاد .بع ارتم دیگر با انبخاب ایم گ ینه  ،مودم شببما مابواند به یک شبب هه ( Wi-Fiبطور مثال یک مودم
 Wi-Fiثانویه) مب صل گردد م کاگنال  Wi-Fiش هه ثانویه  ،به ما کطه ی قاب اا  Repeaterمودم شما  ،تاویا مم
گردد.
بع ارتم مودم مراه  ،بعنوا ماکط بام دکبگاه شما م یک ش هه  Wi-Fiثانویه ماقع مم گردد.
برای ایم منظور  ،بعد از انبخاب گرینه  ، Turn Onلا سبم از ش هه ای  Wi-Fiرم شم در محدمده شعاع  10مبری
مودم خود مشببببا ده خوا اد نمود که با انبخاب یهم از شبببب هه ای  Wi-Fiمورد نظر  ،مم تواناد با مارد کرد
 Passwordآ  ،مودم مراه خود را به شببب هه  Wi-Fiمورد نظر مبصبببل نمایاد .در ایم حالا مودم مراه شبببما مم
تواند اینبرنا ش هه  Wi-Fiثانویه را به د کبگاه ای مب صل به خود  ،انباال د د .درماقع کاگنال  Wi-Fiمودم ثانویه
را تاویا نموده اکا.
که پن از انبخاب گرینه  ، Turn Onبا انبخاب گ ینه  ، Scanلا سبم از ش هه ای  Wi-Fiرم شم در محدمده شعاع
 10مبری مودم مراه خود مشببا ده مم کناد  .م مچنام مم تواناد با انبخاب گ ینه  ، Add Networkیک شبب هه
 Wi-Fiموجود را ب صورق دکبم اضانه نمایاد که در صفحه ی باز شده  ،در ق سما  ، SSIDنام ش هه  Wi-Fiرا درج
نمایاد م درصبببورق دارا بود  Passwordشببب هه  Wi-Fiمورد نظر  ،از قسبببما  Securityگ ینه  WPA/WPA2-PSKرا
انبخاب نموده م با مارد کرد رم ن ور آ شببب هه  Wi-Fiمورد نظر  ،گ ینه  Connectرا انبخاب نمایاد تا به آ مبصبببل
گردد.

-قسمت : Priority

در قسما  Priorityمابواناد با ان مد یک ش هه  Wi-Fiبه مودم مراه  ،آ را در املویا قرار داده م پن از رمشم
کرد مودم  ،به ش هه  Wi-Fiمورد نظر مبصل گردید.

 )2-5-4قسمت : WLAN

-منوی : WLAN Basic setting

در قسما  SSIDشما مابواناد نام مودم مراه خود را تداار د اد که از تری

مای نای قابل مشا ده مم باشد.

مم گردد تا نام مودم برای دکبگاه ای دیگر نا قابل
در قسما  ، SSID Broadcastایم امها برای شما نرامشا ده باشد یا غار قابل مشا ده .بدیم منظور  ،با انبخاب گ ینه  ، Enableنام مودم شما در لاسا نرکبنده
ای  Wi-Fiدر دکبگاه ای موجود در آ محدمده  ،قابل رمیا مم گردد .لاهم با انبخاب گ ینه  ، Disableنام مودم
برای دکبگاه ای موجود در آ محدمده  ،غار قابل مشا ده بوده م در ایم حالا  ،جها اتصال به مودم مم
بایسا در دکبگاه موردنظر (موبایل یا کامپاوتر یا ت ا) یک ش هه ایجاد کرد م نام مودم م رم ن ور را بصورق
دکبم مارد نمود.
در قسما  ، authenticationشما قادر خوا اد بود نوع پرمتهل احراز ویا مای نای را تعاام نمایاد که در بهبریمم امم تریم حالا  ،گ ینه  WPA2-PSKمم باشد.
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در قسما  ، Encryption Modeشما قادر خوا اد بود نوع پرمتهل رم نگاری مای نای را انبخاب نمایاد که درحالا  AES+TKIPمابواناد رم مود نظرتا را از بام انداد م حرمف م کاراکبر ا تعاام نمایاد.
در قسما  ، WPA pre-shared keyقادر خوا اد بود رم مورد نظرتا را در ایم قسما تعاام نموده م انمالنمایاد.
نهبه  :در انبها جها انمال تدااراق  ،گ ینه  Applyرا انبخاب نمایاد.

-منوی : WLAN Advanced Setting

درایم قسما مم تواناد تنظاماق پاشرنبه ش هه را به شرح ذیل انمال نمایاد :
گ ینه  : Country/Regionاز ایم قسببما مم تواناد کشببور جدراناایم نع م که در آ کبباکم سببباد  ،انبخاب
نمایاد که مبناکد با انبخاب کشور مورد نظر  ،اکباندا رد ای پرمتهل باند نرکانسم ش هه معام مم گردد .لاهم
گ ینه مذکور در حالا پا شفرض رمی ک شور چام ( )Chinaقرار گرنبه ا کا که ا کباندارد بوده م ل ممم به تدااراق
ندارد.
گ ینه  : Channelایم قسما به منظور مپوشانم در پهنای باند نرکانسم  Wi-Fiم ان ایش کرنا (مبناکد با
پرمتهل اکباندارد  Wi-Fiم تاسا بندی باند نرکانسم) مم باشد که در حالا پاش نرض مم بایسا رمی ندد 1
قرار بگارد.
گ ینه  :802.11 Modeدر ایم قسببما نوع اکببباندارد باند نرکانسببم امواج  Wi-Fiتعاام مم گردد که در ایده آل
تریم حالا  ،بر رمی گ ینه  802.11 b/g/nبطور پاش نرض قرار دارد که حداکثر کببببرنا (تا 150مگاباا بر ثاناه) را
پوشش مم د د.
گ ینه  : WLAN auto off:در ایم قسما شما با انبخاب گ ینه  Enableقادر به غار نعال کرد ش هه در یک محدمده
زمانم معام مم باشاد.
گ ینه  : WLAN off time (Min):در ایم قسببما پن از انبخاب گ ینه  Enableدر گ ینه ( WLAN auto offگزینه مذکور در
بند باال)  ،مابواناد محدمده بازه زمانم جها غار نعال کرد ش هه را بر حسد دقااه  ،معام نمایاد.

گ ینه  : Wi-Fi bandwidth:در ایم گ ینه قادر به تداار پهنای باند امواج  Wi-Fiاز محدمده شببببعاع  20مبر به  40مبر
خوا اد بود.
گ ینه  : Max user connections:در ایم گ ینه امها تعاام تعداد د کبگاه ای مب صل شونده به مودم مراه  ،از
 1دکبگاه تا  10دکبگاه ممهم خوا د بود.
نهبه  :پن از انجام تدااراق  ،در انبها گ ینه  Applyرا انبخاب نمایاد.

-منوی : WLAN MAC Filter

در ایم قسما شما قادر خوا اد بود برای اتصال دکبگاه ا به مودم مراه  ،محدمدیا ایجاد نمایاد.
بع ارتم مابواناد تعاام کناد که چه دکبگاه ایم به مودم مراه شما مبصل گردد
م یا اینهه تعاام کناد چه دکبگاه ایم به مودم مراه شما مبصل نگردد.
برای ایم منظور مم بایسا گ ینه  WLAN MAC Filterرا از حالا  Disableخارج کناد م با توجه به کاربرد مدنظرتا ،
مم تواناد آ را رمی حالا  Allowیا  Denyقرار د اد که کاربرذ ریک به شرح ذیل مم باشد.
8

حالا  : Disableغار نعال کرد نا بر آدرس مک
حالا  : Allowدر ایم حالا شما تعاام مم کناد که چه دکبگاه ایم به مودم شما مبصل گردد .لذا با مارد کرد
آدرس مک آ دکبگاه یا دکبگاه ای مورد نظر  ،مم تواناد ایم محدمدیا (نا بر) را بر رمی آنها انمال نمایاد.
حالا  : Denyدر ایم حالا شما تعاام مم کناد که چه دکبگاه ایم به مودم شما مبصل نگردد .لذا با مارد کرد
آدرس مک آ دکبگاه یا دکبگاه ای مورد نظر  ،مم تواناد ایم محدمدیا (نا بر) را بر رمی آنها انمال نمایاد.

-منوی : DHCP

در ایم قسببما پرمتهل  DHCPبرای پاهر بندی آی پم مم باشببد که به ر دکبببگاه موجود در ش ب هه  ،یک آی پم
اخب صاص مم د د .بع ارتم که ر دکبگاه که به مودم مب صل شده اکا  ،ناازمند به یک آدرس  IPمم باشد که
ایم آدرس از تری رمتر مراه شما که دارای کرمین  DHCPاکا  ،اخبصاص داده مم شود.
درماقع مودم مراه شما زمانم که به یک ش هه مب صل ا کا  ،برای د کبگاه ای مب صل به خود از تری
 ، DHCPیک  IPاخبصاص ماد د تا در ش هه تداخل  IPنداشبه باشاد.

پرمتهل

حال به منظور انمال تنضاماق در پرمتهل  ، DHCPمارد قسما  DHCPشده م موارد ذیل را بررکم نمایاد :
گ ینه  : IP Addressدر ایم گ ینه شما مابواناد یک آدرس  IPبه رمتر اخبصاص د اد که در حالا پاش نرض  ،ایم
آدرس  192.168.0.1مم باشد.
گ ینه  : Subnet Maskدر ایم گ ینه شما مم تواناد ماادیر آ را مبناکد با ک س  IPرمتر  ،تداار د اد.
در ماقع ر  IPبه دم بخش  Host IDم  Network IDتاسببببا ماشببببود که م افه  ، Subnet Maskتفهاک ایم دم
ق سما ا کا م ر  Subnet Maskیک ر شبه  32بابم مم با شد که از چپ به را کا با ارزش  0م  1نمایش داده
مم شود.
برای ک س  IPرمتر مراه شببببما در حالا پاش نرض  Subnet Maskآ در حالا  255.255.255.0 ، Decimalمم
باشد.

گزینه : DHCP Server

در ایم قسببما با انبخاب گ ینه  ، Enableبرای  DHCP Serverیک رنج  IPمشببخص مم شببود که از ایم رنج IP
برای اخبصببباص به ک ینا ا اکببببفاده ممکند م  DHCP Serverن مه بر مشبببخص کرد  IPبرای ک ینا  ،قادر
اکا DNS ، IP Gatewayم … را به ک ینا ان م کند (برای دریانا  IPبام  DHCP Clientم .)DHCP Server
بع ارتم زمانم که یک ک ینا به ش هه مبصل مم گردد از رنج  IPش هه م  DHCP Serverآگاه ناسا م یک بسبه
به ننوا  DHCP Discoverبه آدرس  MACما صد  ffff.ffff.ffffم  IPم دا  ۰٫۰٫۰٫۰م  IPما صد  ۵۲۲٫۵۲۲٫۵۲۲٫۵۲۲به
صورق  Broadcastرمی ش هه مافرکبد م  DHCP Serverبا دریانا ایم بسبه به ننوا پاکخ یک بسبه به ننوا
 offerار کال مم کند که حامی ات ناق مانند  Default Gateway ، IPم … ا کا DHCP Client .با دریانا ب سبه
 offerبرر کم ات ناق آ  ،به ننوا تایاد یک ب سبه  Requestار کال مم کند م  DHCP Serverبا دریانا ب سبه
 Requestبه ننوا تأیاد ایم مراحل م اخبصاص  IPیک بسبه  Acknowledgementمافرکبد م به ایم ترتاد مراحل
اخبصاص  IPبه اتمام مارکد.
گ ینه  : Start IP addressدر ایم گ ینه مم تواناد بسبر اببدایم  IPرا برای  DHCP Serverمعام نمایاد.
گ ینه  : End IP addressدر ایم گ ینه مم تواناد بسبر انبهایم  IPرا برای  DHCP Serverمعام نمایاد.
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گ ینه  : DHCP lease timeایم گ ینه جها تعاام مدق زمانم اکا که یک  IPبه یک ( Clientدکبگاه مبصل)
اخبصاص داده مم شود که بر حسد ثاناه بوده م در حالا پاش نرض رمی  83400ثاناه مم باشد.

-منوی : Set DNS server manually

با نعال کرد گ ینه  Enableدر ایم قسما رمتر مراه شما قادر خوا د بود بعنوا یک  DNS Serverبرای دکبگاه
ایم که به آ مبصل اند  ،ایفای ناش کند .بع ارتم  DNS Serverبرای مدیریا نام مب کایا ای نمومم م دیگر
دامنه ای اینبرنا اکا که ایم امها را به شما ممد د تا  Domainای مورد نظر در  Clientا را بصورق
اتوماتاک در اینبرنا پادا کنند .بنابریم در ایم قسما مم تواناد آدرس آی پم  DNS Serverیا درماقع منابع  IPاملاه
م ثانویه را تعاام نمایاد.

-منوی : DHCP Static IP

در ایم قسما ایم قاب اا مجود دارد که رمتر مراه شما به دکبگاه ای معام شده ی مبصل به آ  ،یک  IPثابا
انب ساب مم کند م با ر بار خاموش م رم شم شد رمتر مراه شما  ،ایم  IPاخب صا صم  ،ثابا بوده م تداار نمم
کند.
برای ایم منظور در ق سما  DHCP Static IP Listمم تواناد جها انب ساب  IPثابا برای د کبگاه مب صل شده  ،نام
م آدرس  IPم آدرس  MACتعریف نمایاد .نهبه  :در پایا ایم نم ااق  ،جها انمال تدااراق مم بایسا گ ینه Apply
را انبخاب نمایاد.

 )2-5-6قسمت : Security

-منوی : PIN Management

در ایم قسما با انبخاب نمود گ ینه  Enableبرای قسما  PIN Operationقادر خوا اد بود به کامهارق داخل
مودم یک  PIN Codeاخبصاص د اد که در قسما  PIN Codeقابل درج مم باشد.
نهبه  :پن از ایجاد تدااراق  Apply ،را جها انمال تنظاماق انبخاب نمایاد.

-منوی : LAN IP Filter

در ایم قسما مم تواناد دکبگا م که از تری کابل  LANبه پورق  WAN/LANمودم مراه مبصل مم شود ،
برای مودم مرا با تعریف نمایاد .بع ارتم با مارد نمود آدرس  IPم آدرس پورق (مبدار بام ماادیر  1تا  (35535م
تعاام نوع پرمتهل (در حالا ایده آل رمی پرمتهل  ، )TCP/UDPمم تواناد یک دکبگاه را به پورق  WAN/LANمودم
مبصل نمایاد (بعنوا مثال یک دکبگاه  DVRدرمربام مدار بسبه)
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-منوی : Virtual Server

در ایم قسما شما مم تواناد نمود یک کرمر مجازی را پاهربندی کناد م بع ارتم ایم کرمر از تری پورق
 LAN/WANبه مودم شما مصل شده م با تعاام کرد ماادیر  ، Virtual Server Listمم تواناد کرمر را در مودم
پاهربندی کناد.

-منوی : VPN Manager

در ایم ق سما مم تواناد با نعال نمود گ ینه  VPN Managerرمی  ، Enableقادر خوا اد بود تا تو کط کرمر ای
 ، VPN Hostب صورق غار حااام از یک ک شور دیگر به ن ضای اینبرنا د کبر کم دا شبه با شاد م ایم موارد معموال
برای دکبرکم به محبوا ایم اکا که در ک شور زندگم شما قابل دکبرس نا سبند م مچنام برای رم گذاری
تمامم داده ای تراناک شما در نضای اینبرنا اکا .
برای ایم منظور نام کاربری ( )VPN Usernameم رم ن ور ( )VPN Passwordرا در نا د ای موجود در قسما VPN
 Managerمارد نموده م در انبها  ،گ ینه  Applyرا انبخاب نمایاد.

 )2-5-7قسمت : System

-منوی : Device Information

در ایم قسما ات ناق م مشخصاق کخا ان اری م نر ان اری دکبگاه ان از مدل دکبگاه  ،شناکه  ، IMEIکد
 ، IMSIآدرس  ، MACمرن نرم ان ار  ،ما ا شارن باتری  ،آدرس آی پم  WANم غاره  ،قابل مشا ده مم باشد.

-منوی : System Log

در ایم قسما گ ارش زمانم اکبفاده از دکبگاه  ،قابل اکبع م مم باشد که از زما شرمع رمشم شد
دکبگاه به مراه تاریخ م کانا  ،در ایم قسما درج مم گردد.

-منوی : Modify Password

در ایم قسببما شببما قادر خوا اد بود تا جها مرمد به پنل کاربری مودم مراه (صببفحه تنظاماق)  ،رم ن ور جدید
تعریف نمایاد.

ایم رم در حالا پاش نرض ،ن ارق  adminمم باشد.
برای تداار آ اببدا در قسما  ، Current Passwordمم بایسا رم نع م را مارد نمایاد.
کببپن در قسببما  ، New Passwordرم جدید دلخواه را مارد نمایاد م پن از آ در قسببما ، Confirm Password
رم جدیدتا را مجدد مارد نمایاد.
نهبه  :در ایم قسبببما در بند کبببوم ن ارق  Password Strenghرا مشبببا ده مم کناد که نگام تایپ رم جدید ،
ما ا قدرق امناا رم جدید شما را نمایش ماد د که به که درجه ( Lowضعاف) ( Middle ،ماانم) م ( Highباال)
ت اه بندی شده اکا م با انبخاب تاک مارک  ، Do not remind after login if password strength is lowضعاف بود م
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کوتاه بود رم ن ور جدید  ،توکببببط مودم مراه مبذکر نمم گردد .نهبه  :جها انمال تنظاماق  ،در انبها گ ینه
 Applyرا انبخاب نمایاد.
-منوی : Restore Defaults

در ایم قسما با انمال گ ینه  ، Restoreک اه تنظاماق مودم مراه به حالا املاه (حالا کارخانه) بر مم گردد که
پن از انبخاب ایم گ ینه  ،پادامم م نم بر اخطار برگشبببم به حالا املاه م پاک شببد تنظاماق نع م نمایا مم
گردد که با انبخاب  ، OKتوکط کاربر تایاد مم شود.

-منوی : Reboot

در ایم قسما با انمال گ ینه  ، Rebootمودم مراه بطور مجدد راه اندازی مم شود  .بع ارتم مجددا" خاموش م
رمشم مم شود.

 )2-6منوی : Sharing

-قسمت : SD Card Sharing

در ایم قسببما با مارد نمود یک کارق حانظه  Micro SDتا رناا حداکثر  32گاگابایا  ،قادر خوا اد بود
به محبویاق کارق حانظه دکبرکم داشبه م ات ناق آ بام کاربرا مبصل به مودم مراه  ،به اشبراک
گذاشبه شود.
بع ارق دیگر کاربرا مبصل به مودم مراه  ،مم توانند با مرمد به پنل کاربری مودم م مرمد به قسما
 ، SD Card Sharingبه محبویاق کارق حانظه د کبر کم پادا کنند م نایل ای موجود در آ را ا کبخراج
نمایند.
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با سالم و احترام

ضمم قدردانم از حسم انبخاب شما  ،اماد اکا در راکبای پاش رد ا داف خدماق رکانم  ،مطالد
نوق مثمر ثمر ماقع بوده م در راکبای تحا در تهری مشبری با تهاه بر اصول مشبری مداری  ،قابل
رضایا شما ن ی ا ماقع گردد.

با تشکر
مرکز پشتیبانی هایپرسل
بهترین همراه و پشتیبان
021-81063
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