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 99C-NZTمودم نزتک دستور العمل 

 

 معرفی محصول :

 

بوده که از شببب هه  ای  Qualcomm، یک مودم قابل حمل دارای پردازنده قدرمند   99C -NZTمدل   Naztechمودم 

3G/4G (LTE) پشبببا انم مم نماید ایم مودم با پشبببا انم  م ما  از دم کببا  کارق ایم قاب اا را دارد که در  ر 

 مچنام کببببرنا انباال ات ناق ایم مودم در  زما  ببواناد از اپراتور مورد نظرتا  کببببرمین اینبرنا دریانا کناد.

 مگاباا بر ثاناه مم باشد. 70مگاباا بر ثاناه م در  نگام آپ ود  150 نگام دان ود ، 

ش هه بوده م  مچنام بعنوا جها ا LANاز دیگر قاب اا  ای ایم مودم  مراه ، برخورداری از درگاه  صال به   ریپابر ت

(Repeater ) اکبفاده نمود .مابوا  از ایم مودم 

گاگابایا م  مچنام صبببفحه  32از کبببایر م یا  ای ایم مودم  مراه مابوا  پشببببا انم از کارق حانظه تا  رناا 

مایش رنگم  نام برد .  مچنام دارا بود ن گاه  اا  ای منبدار دکببببب مایش مضببببع م ما  5200خرمجم  جها ن

مخب ف از قاب اا  ای منحصببر به نرد ایم مودم  ای   Deviceآمپرکببانا به منظور اکبببفاده جها شببارنر کرد  

کانا در  10کانا بطور حداکثر مم باشد م در مدق زما   8 مراه بوده م در حالا ک م دارای مدق زما  کارکرد 

 حالا آماده باش قرار مم گارد.

 ارق مم باشد.م پهاج ت دیل کا  ک  Micro USBایم محصول دارای مبع ااق جان م از ق ال شارنر مخصوص م کابل 

 

 

 

 :  99C -NZTنزتک  نحوه راه اندازی مودم همراه (1

 

 

 :  Micro USBاز طریق کابل به مودم ( نحوه اتصال 1-1

  USBموجود در جع ه را به مودم م درگاه  Micro USBدر ایم رمش  نگامم که مودم رمشبببم مم باشبببد ، کابل 

را انبخاب نمایاد تا برنامه راه انداز  Run autorun.exe، گ ینه  Autorunکامپاوتر مبصببل نمایاد م کببپن از منوی 

مارد محبویاق   Windows Explorerایم مودم  مراه در محاط میندمز نصببببد گردد.  مچنام مم تواناد از تری 

 را اجرا نمایاد تا درایور راه انداز نصد گردد. autorun.exeدرایو مودم شده م نایل 

قابل اجرا  Windows 10م  Windowx XP  ،Windows 7کبببا نم ااق ذکر شبببده در محاط نهبه : الزم به ذکر ا

 باشد. (Up to date)کامپاوتر شما به رمز  USB ای  یوربوده م مم بایسا درا
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 :  Fi -Wi( نحوه اتصال به مودم از طریق امواج 2-1

ت  ا یا کامپاوتر خود را رمشم  گوشم یا Fi-Wiدر ایم رمش  نگامم که مودم رمشم مم باشد ، مم بایسا 

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.

شما  کا که در حالا املاه م پاش نرض ، نام مودم  شد که  مم XXXX -99C-TNZنهبه: الزم به ذکر ا چهار با

که ایم ن ارق در صببفحه   ( 99C-NZT- 4527آخر نام مودم ، یک ندد چهار رقمم مم باشببد )بعنوا  مثال فحر

مم باشببببد که در  12345378قابل رمیا اکببببا.  مچنام رم  ن ور در حالا پاش نرض ، ن ارق  منمایش مود

 صورق نااز ، در صفحه نمایش مودم قابل مشا ده مم باشد.

 

 

 دسترسی به پنل کاربری مودم :( نحوه 3-1

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.

 را مارد نموده م به پنل کاربری مارد شوید. 192.168.0.1 آی پم مرمرگر ، آدرس Address barکپن در قسما 

را جها نام  adminن ارق ق ل از مرمد به صفحه تنظاماق پنل کاربری تری  گوشم اقدام مم نمایاد ، در اگر از 

کبببپن در صبببفحه ی  .را انبخاب نمایاد Login( مارد نموده م گ ینه passwordم رم  ن ور ) (username)کاربری 

 را انبخاب نمایاد. Moreجدید ، گ ینه ی 

صفحه ی باز شده جها مرمد به  ر در بعد از مرمد به صفحه تنظاماق ، اگر از تری  کامپاوتر اقدام مم نمایاد ، 

خواکبه مم شود که در  (passwordم رم  ن ور ) (username)یک از گ ینه  ای مورد نظر ، از شما نام کاربری 

 مم باشد. adminحالا پاش نرض ، ن ارق 

Username : admin 

Password : admin 

 

 

 

 

 

 آموزش تنظیمات پنل کاربری مودم( 2

 

 : Home( منوی 1-2

صال به اپراتور  در ایم منو ضعاا ات کا که در آ  م شا ده ا ضعاا نع م مودم قابل م شم  ،، م نام  ،نوع کانه

کرمین د نده ،  کبفاده  در ماحد زما  ، Dataت ادل ما ا  نرخ اپراتور  شده م بازه زمانم ا صرف  ما ا  حج  م

 از اینبرنا ، قابل رمیا مم باشد.شده 
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 : Statistics( منوی 2-2

بوده م نا  قادر به تعریف  Dataشبببما قادر به مشبببا ده ما ا  داده مصبببرنم م  مچنام حج  ک م  منودر ایم 

 مم باشاد. مصرنم دیبایی از محدمدبرنامه ری ی معام جها تخصاص حج  

را انبخاب نموده م با توجه به توضبباحاق ذیل مم تواناد نسبب ا به محدمد   Data Planبرای ایم منظور گ ینه ی 

 کرد  حج  مصرنم اقدام نمایاد:

  : Start dateقسمت  -

، یهم از رمز  ای  فبه را جها اخبصبباص اینبرنا به  31الم  1تواناد با انبخاب ندد در ایم قسببما شببما مم 

 .مودم ، انبخاب نمایاد

 : Monthly data planقسمت -

از ما ا  دیبای مصرنم بر حسد مگابایا م گاگابایا مادار معانم در ایم قسما شما مم تواناد با اخبصاص 

 ، حج  دیبای مصرنم را محدمد کناد.

 : Thresholdقسمت  -

 .در ایم قسما شما مم تواناد آکبانه مصرف دیبا را بر حسد درصد ، تعاام نمایاد

 : Mobile Data Limitsقسمت  -

  ما ا  دیبای مصرنم را انبخاب نمایاد که دارای دم گ ینه به شرح ایم قسما مابواناد نحوه ی محدمد کرددر 

 ذیل مم باشد :

 .: با انبخاب ایم گ ینه ، مودم در صفحه نمایش به شما  شدار محدمدیا را ماد د Screen Remindingگ ینه 

: با انبخاب ایم گ ینه ، مودم پن از انمال محدمدیا ، بطور خودکار اتصببببال خود را با اپراتور  Disconnectگ ینه 

 قطع مم کند.

 انبخاب نمایاد.را   Saveنهبه : پن از درج تنظاماق ، جها انمال تدااراق گ ینه 

 :  Connected WLAN Clientsقسمت -

 در ایم قسما شما مم تواناد مشخصاق دکبگاه  ای مبصل شده به مودم را مشا ده کناد.

 ایم مشخصاق ن ارتند از :

م مدق ( MAC Address( ، آدرس مک )Host Name، نام دکبببگاه مبصببل شببده ) (IP Addressآدرس آی پم )

 (Durationبه مودم ) زما  اتصال آ  دکبگاه

 

 

 

 : SMS( منوی 3-2

( ، پاامک  ای ارکببال شببده Inboxدکبببرکببم به پاامک  ای دریانا شببده ) امها شببما  قسببمادر ایم 

(Outbox( م پاامک  ای پاش نوین )Drafts را خوا اد داشا ). 

  مچنام ایم امها  مجود دارد در ایم منو ببواناد پاامک ارکال نمایاد.
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در را انبخاب نموده م در صبفحه ی باز شبده ،  New Messages، گ ینه   SMSنحوه ارکبال پاامک : در کبربر  -

، مبم موردنظرتا  را مابواناد  Contentشببماره تماس مخاتد را مارد نمایاد م در قسببما  Recipientsقسببما 

جها ذخاره در  Save to Draftsجها ارکبببال پاام به مخاتد م گ ینه   Sendگ ینه ی ، نمایاد م در انبها  تایپ

 جها لدو ارکال را انبخاب نمایاد.  Cancelپاش نوین م گ ینه 

 

 : Update( منوی 4-2

 مم تواناد مولفه  ای نرم ان اری دکبگاه مودم  مراه خود را به رمز رکانم کناد. منودر ایم 

را انبخاب نموده م نایل آپدیا را از حانظه  Choose Fileگ ینه   ManuallyUpdateبرای ایم منظور ، از قسببببما 

 دکبگاه مبصل شده به مودم ، اکبخراج نموده م بارگ اری نمایاد. 

کانم انمال  Updateپن از آپ ود نایل آپدیا در مودم  مراه ، گ ینه  را انبخاب نمایاد م منبظر بماناد تا به رمز ر

 گردد.

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

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

 

 : Settings( منوی 5-2

 

 : Quick Setup قسمت( 1-5-2

به منظور کببببهولا در انمال تنظاماق املاه ، شببببما مم تواناد به راحبم م در چند قدم اقدام به  منودر ایم 

 تنظاماق ضرمری نمایاد. 

 را انبخاب نمایاد.  Next، گ ینه  Quick Setupبرای ایم منظور ، پن از انبخاب گ ینه 

مم تواناد مشخصاق پرمنایل کاربری را مشا ده کناد که در ایم  Configure Profile Settingکپن در صفحه 

شد. لذا گ ینه  صاق دریانبم از اپراتور ث ا گردیده م غار قابل تداار مم با را انبخاب نموده م  Nextحالا ، مشخ

 مارد صفحه بعد گردید.

 را به شرح ذیل تداار د اد : WLANمم تواناد تنظاماق  Configure WLAN Settingدر ایم مرح ه ، در صفحه 

 قابل مشا ده مم باشد. Fi-Wiشما مابواناد نام مودم  مراه خود را تداار د اد که از تری   SSIDدر قسما 

تا نام مودم برای دکبببگاه  ای دیگر نا  ، ایم امها  برای شببما نرا   مم گردد  SSID Broadcastدر قسببما -

، نام مودم شببما در لاسببا  Enable. بدیم منظور ، با انبخاب گ ینه قابل مشببا ده باشببد یا غار قابل مشببا ده

، قابل رمیا مم گردد. لاهم با انبخاب گ ینه  محدمدهدر دکبببببگاه  ای موجود در آ   Fi-Wiنرکبببببنده  ای 

Disable  نام مودم برای دکبببببگاه  ای موجود در آ  محدمده ، غار قابل مشببببا ده بوده م در ایم حالا جها ،

ودم م م نام م هاتصال به مودم مم بایسا در دکبگاه موردنظر )موبایل یا کامپاوتر یا ت  ا( یک ش هه ایجاد کرد

 تا به مودم  مراه مبصل شوید.  ایادرم  ن ور را بصورق دکبم مارد نم

را تعاام نمایاد که در بهبریم  Fi-Wi، شما قادر خوا اد بود نوع پرمتهل احراز  ویا  authenticationر قسما د-

 مم باشد. PSK-WPA2م امم تریم حالا ، گ ینه 
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را انبخاب نمایاد که در  Fi-Wi، شبببما قادر خوا اد بود نوع پرمتهل رم  نگاری   Encryption Modeدر قسبببما -

 مابواناد رم  مود نظرتا  را از بام انداد م حرمف م کاراکبر  ا تعاام نمایاد. AES+TKIPحالا 

، قادر خوا اد بود رم  مورد نظرتا  را در ایم قسببما تعاام نموده م انمال  shared key-WPA preدر قسببما -

 نمایاد.

مم شببوید که در ایم صببفحه ،  Configuration Summaryمارد صببفحه ی  Nextکببپن پن از انبخاب گ ینه -

، ک اه تنظاماق انمال  Finishخ صبببه ای تنظاماق انمال شبببده را مشبببا ده مم نمایاد. لذا با انبخاب گ ینه 

رکبببد م به راحبم مم تواناد از مودم با تنظاماق ثانویه اکببببفاده  به اتمام مم Quick Setupشبببده م مراحل 

 نمایاد.

 

 : Up-Dial قسمت( 2-5-2

 :  onnectionMobile Cمنوی  -

قادر خوا اد بود به ش هه اپراتور موبایل مبصل شده م از اینبرنا اپراتور اکبفاده نمایاد که برای ایم  منو در ایم

 Turn Onجها نعال کرد  ایم قاب اا مم باشببببد م در حالا پاش نرض نا  رمی حالا  Turn Onمنظور گ ینه 

 را انمال نمایاد. Turn Offقرار دارد. لاهم به منظور ندم اتصال مودم به ش هه اپراتور موبایل ، مم تواناد گ ینه 

به منظور اکبببفاده از شبب هه اپراتور موبایل در محدمده مکبباع تر م دمرتر نا  شببما  Data Roamingدر قسببما -

مم  نگامم که در یک کشببور  مسببایه اقاما داردید( )بعنوا  مثال اکبببفاده از اینبرنا اپراتور داخل کشببور ، 

، منجر به غار نعال  Disableم  مچنام انبخاب گ ینه نمایاد نعال  را ، ایم قاب اا  Enableبا انبخاب گ ینه تواناد 

 شد  ایم قاب اا مم شود.

 قرار د اد. Disableنهبه : الزم به توضاح اکا در صورق ندم نااز به ایم قاب اا ، ترجاحا" آ  را در حالا 

 را انبخاب نمایاد. Applyنهبه : پن از درج تدااراق ، جها انمال تدااراق گرینه 

 

 : Profile Management منوی-

مم  Profile Managementدر ایم قسببما شببما قادر خوا اد بود پرمنایل کاربری را مدیریا نمایاد . در صببفحه 

  تواناد حالا پاش نرض را مشا ده نمایاد م در صورق اکبفاده از دم کامهارق بصورق  م ما  در مودم ، مم

 ، پرمنایل کاربری اپراتور کامهارق ثانویه را نا  مشا ده نمایاد. Profile Nameتواناد از قسما 

را انبخاب نموده م در  New Profileجها ایجاد یک پرمنایل کاربری بصببورق دکبببم م دلخواه ، مم تواناد گ ینه -

را  Applyرا تداار د اد. کببپن در پایا  ، گ ینه  APNصببفحه ی باز شببده تدااراق مورد نظر ان  از نام شبب هه م 

 انمال نمایاد.

 :  Network Setting منوی- 

را انبخاب  autoم  4G،3G،2G، حالا  ای  Prefered Modeمم تواناد از گ ینه  Network، از قسما  منودر ایم 

 4G،3G،2Gرا در بر ماگارد م بع ارتم دیگر از  LTE، مودم تمام محدمده باند ش هه  ای  autoنمایاد که در حالا 

پشبا انم مم کند. م لاهم در صورق انبخاب یهم از ش هه  ا ، ناط از محدمده باند آ  ش هه کرمین خوا د 

 بعنوا  پاش نرض برقرار مم باشد. autoگرنا. لذا در ایده آل تریم حالا ، حالا 

 auto، حالا  Modeبه منظور جسبببببجوی شبببب هه مم تواناد از گ ینه  Network Search مچنام از قسببببما 

مودم  نگام ناصببب ه گرنبم از دکل ،  autoرا انبخاب نمایاد. که در حالا   )دکببببم( Manualم حالا   (خودکار)

مم بایسببا به رمش  Manualاپراتور ، بطور خودکار اقدام به جسبببجوی شبب هه جدید مم کند ملاهم در حالا 

 جها انمال تدااراق انبخاب نمایاد.را  Applyنهبه : پن از ایجاد تدااراق ، گ ینه  دکبم اقدام به جسبجو نمود.
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 : Internet WLAN( قسمت 3-5-2 

 

 ( :Repeater)استفاده از قابلیت  Internet WLAN منوی -

 (Repeater) ریپابر از مودم  مراه خود بعنوا  یک Turn Onدر ایم قسبببما شبببما قادر خوا اد بود با انبخاب گ ینه 

یک مودم بطور مثال ) Fi-Wi شبب ههاکبببفاده نمایاد. بع ارتم دیگر با انبخاب ایم گ ینه ، مودم شببما مابواند به یک 

Fi-Wi مبصل گردد م کاگنال ثانویه )Fi-Wi ثانویه ، به ماکطه ی قاب اا  ش ههRepeater  مودم شما ، تاویا مم

 گردد.

  ماقع مم گردد. ثانویه Fi-Wiش هه بع ارتم مودم  مراه ، بعنوا  ماکط بام دکبگاه شما م یک 

سبم از  n OnTurبرای ایم منظور ، بعد از انبخاب گرینه  شعاع  Fi-Wiش هه  ای ، لا شم در محدمده  مبری  10رم

با مارد کرد  مورد نظر ، مم تواناد  Fi-Wiشبببب هه  ای مودم خود مشببببا ده خوا اد نمود که با انبخاب یهم از 

Password  ،  به شببب هه مودم  مراه خود را آFi-Wi  مم مورد نظر مبصبببل نمایاد. در ایم حالا مودم  مراه شبببما

مودم ثانویه  Fi-Wiدرماقع کاگنال ثانویه را به دکبگاه  ای مبصل به خود ، انباال د د.  Fi-Wi ش ههاینبرنا  تواند

 را تاویا نموده اکا.

سبم از  Scan، با انبخاب گ ینه  Turn Onکه پن از انبخاب گرینه  شعا Fi-Wiش هه  ای ، لا شم در محدمده  ع رم

یک شبب هه ،  Add Networkمبری مودم  مراه خود مشببا ده مم کناد . م  مچنام مم تواناد با انبخاب گ ینه  10

Fi-Wi دکبم اضانه نمایاد که در صفحه ی باز شده ، در قسما  موجود را بصورقSSID  نام ش هه ،Fi-Wi  را درج

را  PSK-WPA/WPA2گ ینه   Securityمورد نظر ، از قسبببما  Fi-Wiشببب هه  Passwordنمایاد م درصبببورق دارا بود  

را انبخاب نمایاد تا به آ  مبصبببل  Connectمورد نظر ، گ ینه  Fi-Wiانبخاب نموده م با مارد کرد  رم  ن ور آ  شببب هه 

 گردد.

 

 : Priorityقسمت -

به مودم  مراه ، آ  را در املویا قرار داده م پن از رمشم  Fi-Wiمابواناد با ان مد  یک ش هه   Priorityدر قسما 

 مورد نظر مبصل گردید. Fi-Wiکرد  مودم ، به ش هه 

 

 : WLAN قسمت( 4-5-2

 

 : WLAN Basic setting منوی-

 شما مابواناد نام مودم  مراه خود را تداار د اد که از تری  مای نای قابل مشا ده مم باشد. SSIDدر قسما 

، ایم امها  برای شما نرا   مم گردد تا نام مودم برای دکبگاه  ای دیگر نا  قابل  SSID Broadcastدر قسما -

، نام مودم شما در لاسا نرکبنده  Enableمشا ده باشد یا غار قابل مشا ده. بدیم منظور ، با انبخاب گ ینه 

، نام مودم  Disable، قابل رمیا مم گردد. لاهم با انبخاب گ ینه  دمدهدر دکبگاه  ای موجود در آ  مح Fi-Wi ای 

برای دکبگاه  ای موجود در آ  محدمده ، غار قابل مشا ده بوده م در ایم حالا ، جها اتصال به مودم مم 

 رقبایسا در دکبگاه موردنظر )موبایل یا کامپاوتر یا ت  ا( یک ش هه ایجاد کرد م نام مودم م رم  ن ور را بصو

 دکبم مارد نمود.

، شما قادر خوا اد بود نوع پرمتهل احراز  ویا مای نای را تعاام نمایاد که در بهبریم  authenticationدر قسما -

 مم باشد. PSK-WPA2م امم تریم حالا ، گ ینه 
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یاد که در ، شما قادر خوا اد بود نوع پرمتهل رم  نگاری مای نای را انبخاب نما  Encryption Modeدر قسما -

 مابواناد رم  مود نظرتا  را از بام انداد م حرمف م کاراکبر  ا تعاام نمایاد. AES+TKIPحالا 

، قادر خوا اد بود رم  مورد نظرتا  را در ایم قسما تعاام نموده م انمال  shared key-WPA preدر قسما -

 نمایاد.

 نبخاب نمایاد.را ا  Apply، گ ینه  نهبه : در انبها جها انمال تدااراق

 

 : WLAN Advanced Setting منوی-

 درایم قسما مم تواناد تنظاماق پاشرنبه ش هه را به شرح ذیل انمال نمایاد :   

مم تواناد کشببور جدراناایم نع م که در آ  کبباکم  سببباد ، انبخاب  قسببما: از ایم  Country/Regionگ ینه    

  رد  ای پرمتهل باند نرکانسم ش هه معام مم گردد. لاهم نمایاد که مبناکد با انبخاب کشور مورد نظر ، اکباندا

تدااراق قرار گرنبه اکا که اکباندارد بوده م ل ممم به   (Chinaگ ینه مذکور در حالا پاشفرض رمی کشور چام )

 ندارد.

مبناکد با ) م ان ایش کرنا Fi-Wiدر پهنای باند نرکانسم ایم قسما به منظور  مپوشانم :  Channelگ ینه    

 1مم باشد که در حالا پاش نرض مم بایسا رمی ندد  (م تاسا  بندی باند نرکانسم Fi-Wiپرمتهل اکباندارد 

 قرار بگارد.

تعاام مم گردد که در ایده آل  Fi-Wi: در ایم قسببما نوع اکببباندارد باند نرکانسببم امواج Mode 802.11گ ینه    

مگاباا بر ثاناه( را 150بطور پاش نرض قرار دارد که حداکثر کببببرنا )تا  b/g/n 802.11تریم حالا ، بر رمی گ ینه 

 پوشش مم د د.

قادر به غار نعال کرد  ش هه در یک محدمده  nableE: در ایم قسما شما با انبخاب گ ینه  :WLAN auto offگ ینه    

 زمانم معام مم باشاد.

مذکور در )گزینه  WLAN auto offدر گ ینه  Enable: در ایم قسببما پن از انبخاب گ ینه  :WLAN off time (Min)گ ینه    

 .معام نمایادمابواناد محدمده بازه زمانم جها غار نعال کرد  ش هه را بر حسد دقااه ، ( ، بند باال

مبر  40مبر به  20از محدمده شببببعاع  Fi-Wiدر ایم گ ینه قادر به تداار پهنای باند امواج :  Fi bandwidth:-Wiگ ینه   

 خوا اد بود.

ش  : :Max user connectionsگ ینه   صل  کبگاه  ای مب ه به مودم  مراه ، از ونددر ایم گ ینه امها  تعاام تعداد د

 دکبگاه ممهم خوا د بود. 10دکبگاه تا  1

 را انبخاب نمایاد. Applyنهبه : پن از انجام تدااراق ، در انبها گ ینه 

 

 :  FilterWLAN MAC منوی-

 در ایم قسما شما قادر خوا اد بود برای اتصال دکبگاه  ا به مودم  مراه ، محدمدیا ایجاد نمایاد.

 مودم  مراه شما مبصل گرددبع ارتم مابواناد تعاام کناد که چه دکبگاه  ایم به 

 م یا اینهه تعاام کناد چه دکبگاه  ایم به مودم  مراه شما مبصل نگردد.

خارج کناد م با توجه به کاربرد مدنظرتا  ،  Disableاز حالا را  WLAN MAC Filterبرای ایم منظور مم بایسا گ ینه 

 مم باشد. ریک به شرح ذیل  قرار د اد که کاربرذ Denyیا  Allowمم تواناد آ  را رمی حالا 
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 : غار نعال کرد  نا بر آدرس مک Disableحالا 

: در ایم حالا شما تعاام مم کناد که چه دکبگاه  ایم به مودم شما مبصل گردد. لذا با مارد کرد   Allowحالا 

 آدرس مک آ  دکبگاه یا دکبگاه  ای مورد نظر ، مم تواناد ایم محدمدیا )نا بر( را بر رمی آنها انمال نمایاد.

مودم شما مبصل نگردد. لذا با مارد کرد  : در ایم حالا شما تعاام مم کناد که چه دکبگاه  ایم به  Denyحالا 

 آدرس مک آ  دکبگاه یا دکبگاه  ای مورد نظر ، مم تواناد ایم محدمدیا )نا بر( را بر رمی آنها انمال نمایاد.

 

 :  DHCP منوی-

برای پاهر بندی آی پم مم باشببد که به  ر دکبببگاه موجود در شبب هه ، یک آی پم  DHCPپرمتهل در ایم قسببما 

که مم باشد  IPاخبصاص مم د د. بع ارتم که  ر دکبگاه که به مودم مبصل شده اکا ، ناازمند به یک آدرس 

 اکا ، اخبصاص داده مم شود. DHCPایم آدرس از تری  رمتر  مراه شما که دارای کرمین 

درماقع مودم  مراه شما زمانم که به یک ش هه مبصل اکا ، برای دکبگاه  ای مبصل به خود از تری  پرمتهل 

DHCP  یک ،IP  اخبصاص ماد د تا در ش هه تداخلIP د.انداشبه باش 

 : را بررکم نمایادشده م موارد ذیل  DHCP، مارد قسما  DHCPحال به منظور انمال تنضاماق در پرمتهل 

به رمتر اخبصاص د اد که در حالا پاش نرض ، ایم  IP: در ایم گ ینه شما مابواناد یک آدرس  IP Addressه گ ین   

 مم باشد. 192.168.0.1آدرس 

 رمتر ، تداار د اد. IPدر ایم گ ینه شما مم تواناد ماادیر آ  را مبناکد با ک س :  Subnet Maskگ ینه   

، تفهاک ایم دم  Subnet Maskتاسببببا  ماشببببود که م افه  Network IDم  Host IDبه دم بخش  IPدر ماقع  ر 

کا م  ر  سما ا شبه  Subnet Maskق کا با ارزش  32یک ر شد که از چپ به را نمایش داده  1م  0بابم مم با

 مم شود.

مم  Decimal  ،255.255.255.0آ  در حالا  Subnet Mask ه شببببما در حالا پاش نرض رمتر  مرا IPبرای ک س 

 شد.با

   

 : DHCP Serverگزینه 

  IPمشببخص مم شببود که از ایم رنج IP  یک رنج  DHCP Serverبرای،  Enableدر ایم قسببما با انبخاب گ ینه   

قادر ، برای ک ینا   IPن مه بر مشبببخص کرد   DHCP Serverد م کنبرای اخبصببباص به ک ینا  ا اکببببفاده مم

 .( DHCP Serverم  DHCP Clientبام  IPبرای دریانا) را به ک ینا ان م کند… م  IP Gateway  ،DNSاکا

یک بسبه  آگاه ناسا م   DHCP Serverش هه م  IPاز رنج مبصل مم گرددزمانم که یک ک ینا به ش هه بع ارتم 

به  ۵۲۲٫۵۲۲٫۵۲۲٫۵۲۲ماصد   IPم ۰٫۰٫۰٫۰م دا   IPم  ffff.ffff.ffffماصد  MACبه آدرس Discover  DHCPبه ننوا 

 با دریانا ایم بسبه به ننوا  پاکخ یک بسبه به ننوا   DHCP Serverد م رمی ش هه مافرکب  Broadcastصورق

offer   کند که حامی ات ناق مانندارکال ممIP   ،Default Gateway  ا.اک… مDHCP Client  با دریانا بسبه   

offer  سبهب کم ات ناق آ ، به ننوا  تایاد یک ب کال مم کن  Requestرر سبه  DHCP Serverد مار  با دریانا ب

Request  به ننوا  تأیاد ایم مراحل م اخبصاص  IP بسبه یکAcknowledgement   مافرکبد م به ایم ترتاد مراحل

 .به اتمام مارکد  IPاخبصاص

 معام نمایاد. DHCP Serverرا برای  IPتواناد بسبر اببدایم  در ایم گ ینه مم:  Start IP addressگ ینه  

 معام نمایاد. DHCP Serverرا برای  IPتواناد بسبر انبهایم  در ایم گ ینه مم:  End IP addressگ ینه 

https://arsess-co.com/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%DB%B6-ipv6/
https://arsess-co.com/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%DB%B6-ipv6/
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
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  )دکبگاه مبصل( Clientبه یک  IPایم گ ینه جها تعاام مدق زمانم اکا که یک :  DHCP lease timeگ ینه 

 ثاناه مم باشد. 83400اخبصاص داده مم شود که بر حسد ثاناه بوده م در حالا پاش نرض رمی 

 

 

  : Set DNS server manually منوی-

برای دکبگاه  DNS Serverدر ایم قسما رمتر  مراه شما قادر خوا د بود بعنوا  یک   Enableبا نعال کرد  گ ینه

 ای نمومم م دیگر کایا مب برای مدیریا نام DNS Server ایم که به آ  مبصل اند ، ایفای ناش کند. بع ارتم 

بصورق  را  ا Clientدر   ای مورد نظر  Domainد د تا امها  را به شما مم که ایم  ای اینبرنا اکادامنه

املاه  IPیا درماقع منابع  DNS Serverآدرس آی پم بنابریم در ایم قسما مم تواناد  .دناتوماتاک در اینبرنا پادا کن

 م ثانویه را تعاام نمایاد.

 

 : DHCP Static IP منوی-

ثابا  IPل به آ  ، یک بصمی در ایم قسما ایم قاب اا مجود دارد که رمتر  مراه شما به دکبگاه  ای معام شده 
شما ، ایم  شد  رمتر  مراه  ساب مم کند م با  ر بار خاموش م رمشم  صم ، ثابا بوده م تداار نمم  IPانب صا اخب

 کند.

ثابا برای دکبگاه مبصل شده ، نام  IPمم تواناد جها انبساب  DHCP Static IP Listبرای ایم منظور در قسما 
  Applyنهبه : در پایا  ایم نم ااق ، جها انمال تدااراق مم بایسا گ ینه  تعریف نمایاد. MACم آدرس  IPم آدرس 

 را انبخاب نمایاد.

 

 

 : Security ( قسمت6-5-2

 

 : PIN Management منوی-

قادر خوا اد بود به کامهارق داخل  PIN Operationبرای قسما  Enableدر ایم قسما با انبخاب نمود  گ ینه 

 قابل درج مم باشد.  PIN Codeاخبصاص د اد که در قسما  PIN Codeمودم یک 

 را جها انمال تنظاماق انبخاب نمایاد. Applyنهبه : پن از ایجاد تدااراق ، 

 

 

 : rLAN IP Filte منوی-

مودم  مراه مبصل مم شود ،  WAN/LANبه پورق  LANتواناد دکبگا م که از تری  کابل  در ایم قسما مم

م  )35535تا  1م آدرس پورق )مبدار بام ماادیر  IPای مودم  مرا با  تعریف نمایاد. بع ارتم با مارد نمود  آدرس بر

مودم  WAN/LANرا به پورق ( ، مم تواناد یک دکبگاه TCP/UDPتعاام نوع پرمتهل )در حالا ایده آل رمی پرمتهل 

 درمربام مدار بسبه( DVRمبصل نمایاد )بعنوا  مثال یک دکبگاه 
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 : Virtual Server منوی-

در ایم قسما شما مم تواناد نمود  یک کرمر مجازی را پاهربندی کناد م بع ارتم ایم کرمر از تری  پورق 

LAN/WAN  به مودم شما مصل شده م با تعاام کرد  ماادیرVirtual Server List  مم تواناد کرمر را در مودم ،

 .پاهربندی کناد

 

 : VPN Manager منوی-

کرمر  ای  Enableرمی  VPN Managerدر ایم قسما مم تواناد با نعال نمود  گ ینه  ، قادر خوا اد بود تا توکط 

VPN Host  شاد م شبه با ضای اینبرنا دکبرکم دا صورق غار حااام از یک کشور دیگر به ن  رد معموالاایم مو، ب

رم گذاری م  مچنام برای   برای دکبرکم به محبوا ایم اکا که در کشور زندگم شما قابل دکبرس ناسبند

  . ای تراناک شما در نضای اینبرنا اکاتمامم داده

 VPN( را در نا د  ای موجود در قسما VPN Password( م رم  ن ور )VPN Usernameبرای ایم منظور نام کاربری )

Manager   مارد نموده م در انبها ، گ ینهApply .را انبخاب نمایاد 

 

 

 : System ( قسمت7-5-2

 

 : Device Information منوی-

، کد  IMEIدر ایم قسما ات ناق م مشخصاق کخا ان اری م نر ان اری دکبگاه ان  از مدل دکبگاه ، شناکه 

IMSI  آدرس ،MAC  مرن  نرم ان ار ، ما ا  شارن باتری ، آدرس آی پم ،WAN  مم باشد.م غاره ، قابل مشا ده 

 

 : System Log منوی-

، قابل اکبع م مم باشد که از زما  شرمع رمشم شد  در ایم قسما گ ارش زمانم اکبفاده از دکبگاه 

 دکبگاه به  مراه تاریخ م کانا ، در ایم قسما درج مم گردد.

 

 : Modify Password منوی-

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

 تعریف نمایاد.

 مم باشد. adminایم رم  در حالا پاش نرض، ن ارق 

 بایسا رم  نع م را مارد نمایاد. ، مم Current Passwordبرای تداار آ  اببدا در قسما 

،  Confirm Password، رم  جدید دلخواه را مارد نمایاد م پن از آ  در قسببما  New Passwordکببپن در قسببما 

 رم  جدیدتا  را مجدد مارد نمایاد.

را مشبببا ده مم کناد که  نگام تایپ رم  جدید ،  Password Strengh بند کبببوم ن ارقایم قسبببما در در نهبه : 

)باال(  High)ماانم( م  Middle)ضعاف( ،   Lowما ا  قدرق امناا رم  جدید شما را نمایش ماد د که به که درجه 

ضعاف بود  م ،  login if password strength is low Do not remind afterت اه بندی شده اکا م با انبخاب تاک مارک 
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نهبه : جها انمال تنظاماق ، در انبها گ ینه  کوتاه بود  رم  ن ور جدید ، توکببببط مودم  مراه مبذکر نمم گردد. 

Apply .را انبخاب نمایاد 

 :  Restore Defaults منوی-

ک اه تنظاماق مودم  مراه به حالا املاه )حالا کارخانه( بر مم گردد که  ،  Restoreدر ایم قسما با انمال گ ینه 

پن از انبخاب ایم گ ینه ، پادامم م نم بر اخطار برگشبببم به حالا املاه م پاک شببد  تنظاماق نع م نمایا  مم 

 ، توکط کاربر تایاد مم شود. OKگردد که با انبخاب 

 

 : Reboot منوی-

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

 رمشم مم شود.

 

 

 : Sharing ( منوی6-2

 

 : SD Card Sharingقسمت -

گاگابایا ، قادر خوا اد بود  32تا  رناا حداکثر  Micro SDدر ایم قسببما با مارد نمود  یک کارق حانظه 

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

 SharingSD Card   کبخراج کبرکم پادا کنند م نایل  ای موجود در آ  را ا ، به محبویاق کارق حانظه د

 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 

 


