آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ ،ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮدم روﺗﺮھﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ و ﺳﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ  TP-Linkﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮی
در راﺑﻂھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده.
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﻮدم روﺗﺮﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ
ﺑﻮد و دو راه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ :ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻮدﻣﺘﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اراﺋﻪ
دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) (ISPﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ آنھﺎ ﻣﻮدم را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل و از ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ
ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ داد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ھﺮ
وﻗﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮدﻣﺘﺎن رو از ﻧﻮ ﻧﺼﺐ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮدم
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮدم ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آدرس  Gatewayﭘﯿﺸﻔﺮض ﺷﻮﯾﺪ Gateway .آدرس  IPای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻮدم ﯾﺎ روﺗﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آدرس ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد  ١٩٢٫١۶٨٫١٫١ﯾﺎ ١٩٢٫١۶٨٫٠٫١
اﺳﺖ اﻣﺎ درھﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ اﯾﻦ آدرس ﮐﺎر ﻧﮑﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم روﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ورود ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم و روﺗﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آدرس ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﭘﺸﺖ ﻣﻮدم ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -١اﺑﺘﺪا ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آدرس  Gatewayﺧﻮد ﺑﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ آدرس ﻣﻌﻤﻮﻻ ً  ١٩٢٫١۶٨٫١٫١اﺳﺖ .درﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ آدرس ١٩٢٫١۶٨٫٠٫١ ،را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

 -٢ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ )اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺖ( .ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم
 Authentication Requiredو در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر  Windows Securityاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه دو ﻓﯿﻠﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و دﯾﮕﺮی رﻣﺰﻋﺒﻮر ﻣﻮدم را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم ﻗﺒﻼ ً ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد  adminو  adminاﺳﺖ )ھﻢ ﺑﺮای رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ھﻢ ﭘﺴﻮرد( اﮔﺮ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﯾﺪ ،ﯾﻮزر و ﭘﺴﻮرد ﺟﺪﯾﺪ را وارد

ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن رﻣﺰ ﯾﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻮدم آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم را رﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺴﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﭘﯿﺸﻔﺮض  TP-Linkرا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ،ﻧﺼﺐ ،ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش دو ﻣﻮدم روﺗﺮ ) ADSLﻧﺴﺨﻪ  (+ADSL2ﮐﻪ ھﺮ دو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ واﯾﺮﻟﺲ )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،وای
ﻓﺎی( دارﻧﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از راﺑﻂھﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ،ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیھﺎی ﻣﻮدم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ،ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻮکھﺎی زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش آن ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮدم ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ روی ﺑﻠﻮک دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

:ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم روﺗﺮھﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﯽ )و
ﻧﻪ اﺗﺼﺎل از طﺮﯾﻖ وای ﻓﺎی( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وای ﻓﺎی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم روﺗﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
.دادن آن اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ﭘﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮدم روﺗﺮھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯽ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﻣﻮدم
و ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی وﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن رﻣﺰ آن ﺑﻪ  TP-Linkﺗﻐﯿﯿﺮ دادن رﻣﺰ ﻣﻮدم روﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ
.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ " TP-Linkﺗﻐﯿﯿﺮ دادن رﻣﺰ وای ﻓﺎی" ﭘﺴﺖ
ﻣﺜﻞ  Gateway ( (١٩٢٫١۶٨٫١٫١درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم روﺗﺮﺗﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آی ﭘﯽ 
.را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ورود ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم

اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدﻣﺘﺎن وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا رﻣﺰ
طﺒﻖ ﻣﺪل ﻣﻮدم روﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻦ رﻣﺰ  TP-Linkﭘﯿﺸﻔﺮض را از ﭘﺴﺖ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﭘﯿﺸﻔﺮض
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد رﻣﺰ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮدم روﺗﺮ ﺧﻮد را رﯾﺴﺖ
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ( و از رﻣﺰ ﭘﯿﺸﻔﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺮده )ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ورود ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ھﮑﯿﻨﮓ وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم روﺗﺮﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن
.اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روشھﺎ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرج اﺳﺖ

ﻣﺸﮑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ""،ﻣﺸﮑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻗﻄﻊ ﺑﻮدن آن"ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺒﻮه دﻻﯾﻞ و روشھﺎ ،ﺑﺮای ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
و  ...اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪھﺪ .ﺑﺮای ھﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ "ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی
.ﺷﺪ در آﯾﻨﺪه ﭘﺴﺖھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد




