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 جعبه مودم محتویات
 ZyXEL DEL1312-T10Bمودم  .1
 آداپتور برق .2
 کابل شبکه .3
 سیم تلفن .4
 یک عدد اسپیلیتر .5
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 راهنمای نصب سرویس .7

 امکانات مودم 
 +ADSL2 و  ADSL دهنده سیسرو یهاشرکت زاتیتجه یتمام با ارتباط یبرقرار تیقابل .1
 هیثان در تیمگاب 1.2 تا اطلاعات ارسال و هیثان در تیمگاب 24 تا اطلاعات افتیدر تیقابل .2
 هیثان بر تیمگاب 100 تا میس با صورت به یدهسیسرو تیقابل و شبکه پورت 4 یدارا .3
 WAN ارتباط یبرا LAN پورت کی گیکانف یبرا Ether WAN تیقابل .4
  هیثان بر تیمگاب 300 تا رلسیوا صورت به اطلاعات تبادل سرعت با N یسر رلسیوا یتکنولوژ یدارا .5
  .5db آنتن دو یدارا .6
 یساز رهیذخ منابع یگذار اشتراک به یبرا USB پورت یدارا .7
  سیسرو یقطع صورت در G 3 بانیپشت نترنتیا عنوان به  پرسرعت نترنتیا از استفاده یبرا G 3 دانگل اتصال تیقابل .8

ADSL  سیسرو به خودکار بازگشت و ADSL سیسرو مجدد یبرقرار صورت در 
  مودم به رلسیوا زاتیتجه امن و عیسر اتصال یبرا WPS استاندارد یدارا .9

 موجود یها Switchبه اتصال تیقابل .10
 ...( و ینترنتیا تلفن ، انهیرا کروفون،یم ، بسته مدار نیدورب) مانند مختلف یهادستگاه به اتصال امکان .11
  ساعت و روز اساس بر رلسیوا سیسرو یبند زمان و یساز محدود امکان .12
  نترنتیا از مودم ماتیتنظ صفحه مشاهده تیقابل .13
 ینترنتیا حملات از یریجلوگ یبرا SPI و( آتش وارهید)Firewall  دارای .14
  خط یمترهااپار مشاهده و شیآزما یبرا شرفتهیپ یابیبیع برنامه یدارا .15
  دهندهسرویس شرکت توسط عیسر یبانیپشت و خودکار نصب یبرا TR-069 تیقابل .16
 VPN اتصال تیقابل .17
 خودکار صورت به مودم از استفاده عدم زمان در برق مصرف آمدن نییپا تیقابل .18
 مودم ماتیتنظ لیفا برگردان و رهیذخ تیقابل .19
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 ممود یکیزیمشخصات ف

 

 به صورت زیر است: ZyXELهای مودم چراغ
 روشن بودن آن نشان دهنده اتصال مودم به برق است. .1

2. LAN1-LAN4 استها، نشان دهنده اتصال سیستم به آن پورت از مودم که روشن بودن هر کدام از آن. 

 بودن آن به معنای فعال بودن وایرلس مودم است. و ثابت روشن .3

توانید با فشردن دکمه روی مودم )که با علامت کلید )برای استفاده از این قابلیت شما می WPSدكمه روشن خاموش  .4
 .(کنید، وایرلس را بر روی مودم فعال ثانیه 1مشخص شده است( به مدت 

 برقرار است.  ADSLکه ارتباط مودم با خط این است  این چراغ بیانگر بودن و ثابت روشن .5

  این است که مودم کانکت است. این چراغ نشان دهنده بودنو چشمک زن  روشن .6

   

 1 شکل

 باشد:مین شرح یبد ZyXELقسمت پشت مودم 

1. POWERشودبرق مودم به آن وصل می : آداپتور 

 مودم   On/Offدكمه  .2

3. WLANبرای فعال کردن ارتباط وایرلس : 

4. RESETشود.می یست سخت افزارین روزنه مودم رای قیطر : از 

5. USB برای اتصال حافظه به صورت :USB 

6. LAN1-LAN4:  توسط کابلLAN  بهPC شود. یوصل م 

7. DSL :شود.میم تلفن خط رانژه به آن وصل یس 

 

 

 2شکل 
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 به سیستم به صورت اتوماتیک IP تخصیص
 به صورت پیش فرض فعال است. DHCP،  مودم این در

 برای کسب اطمینان از دهد.اختصاص می IPمودم فعال است، یعنی مودم به صورت اتوماتیک به کامپیوترها  DHCPوقتی 
 :کنیدبر روی سیستم شما به صورت اتوماتیک تنظیم شده باشد، به صورت زیر عمل  IP کهاین

 8تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 

  OKرا نوشته و   ncpa.cplکلمه  RUNرا همزمان گرفته سپس در پنجره   Rهای ترکیبی ویندوز و ابتدا از روی کیبورد دکمه
 .کنید

 
 3 شکل

 .کنیدنتخاب را ا Propertiesراست کلیک کرده  Wifiسپس روی گزینه 

 
 4 شکل
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 کلیک کنید. دوبار  Internet Protocol Version 4در صفحه جدید روی گزینه 

 
 5 شکل

 را انجام دهید.  TCP /IP و به صورت زیر تنظیمات
 

 
 6 شکل
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 Sevenندوز یمات کارت شبکه در ویتنظ

 .کنیدرا انتخاب  Control Panelندوز. یو Start یابتدا از  منو

  :شودمیش داده یر نمایبه صورت ز ایصفحه Control Panelبا انتخاب 

 
 7 شکل

 :ش داده خواهد شدیر نمایبه مانند شکل ز ایش داده شوند صفحهینما Large Iconsها در حالت تمیآ اگر
 

 
 8 شکل
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نه یبا انتخاب گز 4ا در پنجره شکل یو  View network status and tasksنه یبا انتخاب گز 3در پنجره شکل 
Network and Sharing Center ش داده خواهد شد:یر نمایپنجره شکل ز 

 

 
 9 شکل

سمت چپ انتخاب  یرا از منو Change adapter settingsنه یگز Network Connectionورود به قسمت  یبرا
 د.یکن

 
 11 شکل
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را  Propertiesنه یو گز کردهک راست یکل Local Area Connection یبر رو Network Connectionدر پنجره 
 . کنیدانتخاب 

 
 11 شکل

 ش داده خواهد شد.ینما Local Area Connection Properties. پنجره Propertiesنه یبا انتخاب گز

 
 12 شکل

به  ایصفحه Propertiesنه یو سپس انتخاب گز Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)نه یبا انتخاب گز
  شود.میر نشان داده یصورت شکل ز
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 د:یر انجام دهیرا  به صورت ز IPمات یر تنظیبعد از وارد شدن به صفحه ز
 

 
 13 شکل
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 Vistaندوز یمات در ویتنظ
 

 د.یرا انتخاب کن Control Panelندوز، یو Start یابتدا از منو
 د.یرا انتخاب کن Network and Sharing Centerنه یگز، Control Panelدر 

 

 
 14 شکل
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 د.یک کنیکل Manage Network Connectionsنه یگز یبر رو Network and Sharing Centerدر صفحه 
 

 
 11 شکل

 
را  Propertiesنه یک راست کرده و گزیکل Local Area Connection یبر رو Network Connectionsدر صفحه 

 .کنیدانتخاب 

 
 11 شکل
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 شود. میباز  Local Area Connection Properties، صفحه  Propertiesبعد از انتخاب 
 د.یک کنیکل Properties یرا انتخاب کرده و رو Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)نه یگز
 

 
 17 شکل

 د:یر انجام دهیرا  به صورت ز IPمات یر تنظیبعد از وارد شدن به صفحه ز
 

 
 18 شکل
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 XPندوز یمات در ویتنظ
 د. یرا انتخاب کن Control Panelندوز، یو Start یابتدا از منو
 د.یرا انتخاب کن Network Connectionsنه یسپس گز

 

 
 19 شکل

 د.یکنک یکل Properties یروبر سپس ک راست کرده یکل Local Area Connection نه یگز یبر رو
 

 
 21 شکل

 شود. میباز  Local Area Connection Properties  ، صفحه Propertiesبعد از انتخاب 
 د.یک کنیکل Properties یرا انتخاب کرده و روInternet Protocol (TCP/IP) نه یگز
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 21 شکل

 د:یر انجام دهیرا  به صورت ز IPمات یر تنظیبعد از وارد شدن به صفحه ز

 
 22 شکل

 ورود به کنسول مودم
IP  است 192.168.1.1فرض این مودم به صورت پیش. 
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 Address( باز کرده و در قسمت ... یا Firefoxیا  Internet Explorerمرورگر ) برای وارد شدن به کنسول مودم یک صفحه

Bar  ،را وارد کنید  192.168.1.1آن. 

 
 23 شکل

 .  دیکن وارد را username , Password ، admin قسمت در کنسول، به شدن وارد یبرا مرحله نیا رد
 شود.به کنسول مودم صفحه زیر باز میبعد از وارد شدن 

 
 24 شکل

د سرعت یتوانمی، Interface Statusدر قسمت  کنید.خاب ترا ان  System Infoدر این صفحه گزینه  
Upstream/Downstream  کنیدرا مشاهده. 
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 21 شکل
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 نترنتای اتصال به یمات مودم برایتنظ

 د.یک کنیکل Broadbandنه یگز یروبر و را انتخاب  Network settingپایین گزینه  یمات مودم در منویانجام تنظ یبرا

 
 21 شکل

 

Mode: Router 
Encapsulation: PPPoE 
User Name :رمز عبور  Password :یشناسه کاربر      
Multiplexing: LLC 
VPI=0  VCI=35  و 
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 د.یک کنیکل Apply یرو بر و سپسمات بالا را انجام  داده یتنظ
 

 72 شکل
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 رلسیمات وایتنظ
 :به صورت زیر عمل کنید  بایستبرای انجام تنظیمات وایرلس مودم می

 .کلیک کنید  Wirelessبر روی گزینه  Network settingاز منوی 

 
 28 شکل

 
 را بزنید. Enable Wireless LANتیک گزینه  Generalدر سربرگ   Wirelessبا باز شدن قسمت 

 وایرلس خود را تغییر دهید.  Channelتوانید به صورت دستی نیز لازم به توضیح است که در این قسمت می
های موجود در محیط تداخل فرکانسشود که فرکانس ارتباط وایرلس با دیگر هایی به کار برده میدر زمان Channelتغییر 

 داشته باشد و همین امر باعث قطعی شبکه وایرلس و یا تضعیف فرکانس آن شود.
 توانید به جایبه صورت پیش فرض انتخاب شده است. شما میNetwork Name Wirelessدر قسمت  نام شبکه وایرلس

 نید.دلخواه برای شبکه وایرلس خود استفاده ک از اسامی  این نام
توسط  Searchخواهید شبکه وایرلس شما در صورت که شما می استرا بردارید. ) این گزینه برای زمانی  Hideتیک گزینه 

 (را دارید.انجام تنظیمات به صورت دستی  درخواستها مشاهده نشود و دیگر سیستم
شت پسورد پیش فرض آن پاز شاتل تهیه کرده باشید به تازگی که مودم خود را به این نکته توجه داشته باشید که در صورتی

 نوشته شده است. WiFi keyمودم با عنوان 
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 29 شکل

این امکان را فراهم سازید که هیچ شخصی بدون داشتن  ورد بگذارید وواهید بر روی شبکه وایرلس خود پسکه بخدر صورتی
انتخاب  No Securityهایی غیر از را در حالت Securityتوانید گزینه پسورد نتواند به شبکه وایرلس شما کانکت شود می

 .کنید

 .کنیدانتخاب  WPA-PSKدر حالت  Securityتوانید به صورت اولین پیشنهاد نوع شما می

تواند ترکیبی از کاراکتر و می 8تایی وارد کنید. )پسورد مورد نظر حداقل   10، یک پسورد  Pre-Shared Keyدر قسمت 
 حروف و اعداد باشد.(
 کلیک کنید. Applyسپس بر روی گزینه 
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 31 شکل

  

 .کنیدرا نیز انتخاب   Securityدر صورت تمایل می توانید نوع دیگری از 

 .است WEPاین حالت 
 .کنیدوارد  WEP Keyمی بایست پسوورد خود را در قسمت  WEPدر صورت انتخاب 

 
 31شکل 

  قسمت وارد Network setting منوی از خود وایرلس خروجی Power بردن بالا برای توانید می شما چنین هم
Wireless  قسمت به شدن وارد با و شده Advance  قسمت از Output Power و داده قرار %100 روی بر را توان  

 .ببرید بالا را وایرلس توان
 این مورد ممکن است برای حل مشکلات قطعی وایرلس شما موثر باشد.
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 32 شکل

 

3G Backup 
شما منتقل شود می  3Gبه سیم کارت  تاندر صورت قطع شدن اینترنت، اینترنت  3Gکه بخواهید با اتصال یک سیم کارت در صورتی 

 این قابلیت را فعال کنید. 3G Backupتوانید از سربرگ 
 .کنیدبه پشت مودم متصل  Dataدقت داشته باشید که در صورت نیاز به استفاده از این امکان می بایست یک سیم کارت دارای 
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 33 شکل

 
 

MAC Authentication  
 Add new MAC دكمه روي بر كلیك با .شودمي استفاده كسلیزا MAC Filler  تنظیمات تغییر براي صفحه این از

address داد انجام را تنظیمات این توانمي قسمت این در. 
 .کرد ایجاد هاسیستم از تعدادی یبرا دسترسی عدم یا و دسترسی اجازه بتوان که شودمی استفاده این برای قابلیت این
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 34 شکل

بعد از انجام این کار با توجه به مقصود  تعیین شده روی تنظیمات وایرلس را انتخاب کنید.  SSIDبرای انجام این تنظیمات ابتدا 
های درج MACلیست  Denyدر صورت انتخاب گزینه کنید. را انتخاب  Allowو یا  Denyگزینه  MAC Filteringخود از 

های درج شده در MACفقط  Allowب گزینه شده در جدول اجازه دسترسی به شبکه وایرلس را ندارند و در صورت انتخا
 جدول اجازه دسترسی به شبکه وایرلس را دارند.

 MAC addressکلیک کرده و  Add new MAC addressبر روی گزینه ،  Denyو یا  Allowبعد از انتخاب گزینه 
 .کنیددستگاه مورد نظر را وارد 

 

 55 شکل
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   More/guest AP سربرگ
 .کرددستگاه تعریف  وایرلس متعددی  بر رویهای توان شبکهدر این صفحه می

 :شودمی ظاهر زیر صفحه AP  Network setting > Wireless > More/guestمسیر  از

 
 31 شکل

 
 تنظیمات با دیگری وایرلس هایشبکه Modifyدر قسمت  Editتوانید با انتخاب گزینه برای انجام این تنظیمات شما می

 .کنید تعریف ای جداگانه

Active :است وایرلس شبکه کردن فعال غیر یا کردن فعال برای ایگزینه. 

SSID :است زایکسل مودم وایرلس هایشبکه از یکی کنندهمشخص که نامی . 
Security :کند.می مشخص را وایرلس شبکه امنیت  نوع فیلد این 
Modify :گزینه شامل Edit گزینه. است Edit است وایرلس تنظمیات در تغییرات اعمال برای. 
Apply:  شود.ذخیره می شده انجام تنظیمات گزینه این انتخاب با 

 
  



 ZyXEL DEL1312-T10Bراهنمای نصب مودم 

 
 25 

04GL78/02(#12027839) 70/70/99  

 

cs@shatel.ir 

  WPSسربرگ
 .استفعال  ZyXELهای به صورت پیش فرض شبکه وایرلس بر روی مودم

، وایرلس را بر روی مودم فعال ثانیه 1ید مشخص شده است( به مدت توانید با فشردن دکمه روی مودم )که با علامت کلشما می
 .کنید

 بر روی مودم شما سبز خواهد شد. WPSبا فعال شدن وایرلس، چراغ 

ارتباط وایرلس از نوع  WPSو دستگاه دیگری با قابلیت  ZyXELتوانید با استفاده از این دکمه مابین مودم شما می همچنین
Secure  کنیدبرقرار. 

 :صورت می توانید عمل کنیدبه دو برای ایجاد این ارتباط 

Method 1 PBC  (با استفاده از دکمه WPS) 

بعد از انجام این کار حال بر روی دستگاه ثانیه فشار داده و بعد از آن رها کنید ،  15-10را به مدت   WPSابتدا روی مودم دکمه 
 .کنیدرا انتخاب  WPS/WLANرا دارد دکمه  ZyXELدیگر که قصد ارتباط با مودم 

 بر روی مودم در هنگام برقراری این ارتباط به صورت چشمک زن خواهد شد. WPSچراغ 
 بر روی مودم سبز خواهد شد. WPSبعد از اینکه ارتباط شما به صورت موفقیت آمیز برقرار گردید، چراغ 

 .کنیدرا بر روی مودم خود فعال   Enable WPSگزینههم چنین لازم است که برای استفاده از این امکان 
 

  

Method 2 PIN    بدون استفاده از دکمه (WPS) 

PIN  خواهید بدون استفاده از دکمه موجود بر روی مودم از این قابلیت گیرد که شما میدر مواقعی مورد استفاده قرار می
خواهید با مودم ارتباط از را در دستگاهی که می  AP PINبایست عدد درج شده در قسمت . در این هنگام میکنیداستفاده 

 .کنیدداشته باشد وارد  WPSطریق 
 مشخصات مربوط به شبکه وایرلس شما درج شده است. پایین نیزدر قسمت 
 .کنیدرا انتخاب  Releaseغیرفعال شود می توانید گزینه  WPSهای مربوط به سرویس که بخواهید شبکه وایرلسدر صورتی

 .کنیداستفاده  Generate New PINجدید نیز می توانید از دکمه  PINبرای ایجاد 
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 37 شکل
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 WDSسربرگ 
 

توان در از این قابلیت میو  کندمیاستفاده    Wireless Distribution System (WDS)از  Access Point   دستگاه
 کرد.های دیگر استفاده Access Pointهای وایرلس و اتصال به شبکه

WDS security  مستقل از تنظیمات Security است.هاي وایرلس كسل و كلاینتیزا بین 
در قسمت  Activeبعد از زدن تیک  و کردهرا تعیین  security (TKIP , AES )نوع  ست کها انجام این کار کافی برای

Remote Bridge MAC Address  ،MAC Address  دیگرAccess Point ارتباط برقرار  هاآن خواهید بای که می
 را درج کنید. کنید

 
 53 شکل

 

WMM 
ها در که در بهینه سازی سیگنال است (QOS) استاندارد مرتبط با 802.11eای از قوانین مرتبط با استاندارد مجموعه زیر

برای . دمختلف استفاده می شوهای باند برای اپلیکشنبندی به پهنایاز این قابلت برای اولویت .است موثرانتقال بهتر اطلاعات 
با فعال کردن این قابلیت  ... استفاده می کنید، و VOIPسرویس  دانلود، مثال چنانچه شما از اینترنت برای باز کردن صفحات،

دچار قطعی صدا  VOIP... به این ترتیب  انتقال فایل و داده می شود و سپس ارسال تصویر، VOIPاولویت اول به انتقال صدا در 
 شود..باند به آن اختصاص داده میزیرا بیشترین پهنای نمی شود،

در استفاده از شبکه وای فای یک کاربر براحتی قادر است کل کانال را اشغال کند و از سرعت بیشتری بهره ببرد اما به محض 
مدت زمان بیشتری  ( Collision ) جلوگیری از برخورداینکه تعداد کاربران افزایش یابد همه کاربران باید برای انتقال داده و 

منتظر بمانند. زمانیکه یک کاربر قصد ارسال اطلاعات را دارد باید مدت زمان مشخصی کانال را بررسی کند تا تشخیص دهد که 
اجازه دارد فرایند ارسال را  اگر کانال آزاد باشد کاربر .آیا کاربر دیگری نیز قصد ارسال اطلاعات روری کانال مذکور را دارد یا خیر

ن روش . ایشودمیآغاز کند اما اگر کانال مشغول باشد فرایند ارسال بر اساس یک فاصله زمانی تصادفی به زمان دیگری موکول 



 ZyXEL DEL1312-T10Bراهنمای نصب مودم 

 
 28 

04GL78/02(#12027839) 70/70/99  

 

cs@shatel.ir 

 Carrier Sense Multiple ) که دسترسی چند گانه با قابلیت شنود سیگنال حامل به کمک پیشگیری از تصادم

Access/Collision Avoidance-CSMA/CA ) رساندنام دارد، احتمال برخورد را به حداقل می. 

رد. متفاوتی دا کاملااین طراحی در مورد انتقال دیتا مناسب است، اما ایجاد یک شبکه مناسب جهت ارسال صوت نیاز به طراحی 
رح که بحث انتقال ترافیک صوت مطنیکند، بنابراین زماهای شنیداری تماس صوتی را غیر قابل استفاده میاز دست رفتن جریان

 .است همه این موارد باید تا حد امکان کاهش یابند

-WiFi MultiMedia ) تر استانداردی تحت عنوان وای فای چندرسانه ایمنظور حل این مشکلات و عملکرد مناسببه

WMM )   توای فای را به ترتیب اولویت بصورای هشده است. این استاندارد ترافیک یهبندی ترافیک وای فای ارااولویتبرای: 
که  Zyxel هایکند. اکسس پوینتصوت، تصویر، تلاش مجدد برای ارسال و در نهایت ترافیک پس زمینه دسته بندی می

در  VOIP که اگر ترافیک یک وسیله حاملهای انتقال هستند، بطوریدارای صف معمولاکنند را ساپورت می WMM استاندارد
که ترافیک دیگر وسایل وای فای را در صف قرار دهد به ترافیک یا تضعیف از دست برود، اکسس پوینت قبل از این اثر تداخل

 .خواهد داد ا انجاماولیه یک شانس دوباره داده و عمل انتقال را مجدد

 

 
 53 شکل
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 Schedulingسربرگ 
 

، محدودیت خاصی برای استفاده از شبکه وایرلس خود قرار لازمتوانید با استفاده از این سربرگ و با انجام تنظیمات شما می
 دهید.

 که هر روز در بازه خاصی از زمان شبکه وایرلس شما در دسترس بوده و یا قطع باشد. کنیدتوانید تنظیم به عنوان مثال شما می
به معنای عدم فعال بودن در بازه مورد نظر  Disableبه معنای فعال بودن وایرلس در بازه مورد نظر و تیک  Enableزدن تیک 

 است.
 

 
 04 شکل
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 مودم IPر دادن ییتغ
 

شبکه داخلی تان تغییر   Rangeمودم را به  IPپیش فرض مودم ،  IPشبکه داخلی با  Range IPدر صورت متفاوت بودن 
 دهید.

  مودم به شکل زیر عمل کنید: IPبرای تغییر دادن 

را  LAN Setup  ،DHCPرا انتخاب کرده و در سربرگ  Home networkingگزینه  setting Networkاز منوی
Disable کنید. 

 

 
 42 شکل

 مودم را تغییر دهید.  IP Address ،IPدر قسمت بعد از انجام این کار 
 کلیک کنید. Applyسپس بر روی 

 
 05 شکل
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، با  DHCP Server Stateمی بایست در قسمت  IPبعد از تغییر   کنیدمودم استفاده  DHCPکه می خواهید از در صورتی
Enable  کردنDHCP  ، ابتدایRange  جدیدIP   شبکه داخلی خود را درIP Pool Starting Address  کنیدنیز وارد. 

  Range IP  ماتیتنظ

 
را غیر فعال کنید. برای غیرفعال کردن این گزینه کافی است  NATدارید و از آن استفاده می کنید، باید گزینه   Range IPاگر 

 Network Setting یک کنید. )مسیر این تیک در قسمت کل Applyرا بر دارید و سپس بر روی  Activeتیک گزینه  

>NAT  است ) 
  Network Settingوارد قسمت  پایینمودم غیر فعال شود لذا از منوی  DHCPلازم است که  Rangeهم چنین برای تنظیم 

 .کنید Disableرا  LAN Setup  ،DHCPرا انتخاب کرده و در سربرگ  Home networkingگزینه شده 
از باقی استفاده نشده و  Network Numberو  Broadcastبه دلیل اختصاص آن به  شما Range IPاز  IPاولین و آخرین 

IP  ها حتمًا باید بر روی آن یکی از هاDSL CPE  و سایرIP  ها در شبکهSet خواهد شد.  
 خود تغییر دهید. Rangeهای IPمودم را به یکی از  IPهای قبلی توضیح داده شد، سپس همان طور که در بخش

 

 
 00 شکل

. 
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IP Alias 
چند شبکه مجازی به  Range IPاین سربرگ به شما این قابلیت را می دهد که بر روی یک کارت شبکه با تقسیم بندی یک 

 وجود آورید.

 

 05 شکل
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Port Forwarding 
 Port سربرگ یروکرده و بر را انتخاب  NATنه یگز Network Setting   یاز منو Port Forwarding انجام یبرا

Forwarding شود.میر ظاهر یصفحه به صورت شکل ز ن کارای با دیک کنیکل 

 
 41 شکل

 Ruleیک  بایستاین قسمت میدر کهد شوسپس صفحه زیر نشان داده میرا انتخاب کرده  Add new ruleدر این صفحه گزینه 
 .دتعریف کنی

 

 47 شکل

 .وارد کنیدنظر را  نام سرویس مورد Service Nameدر قسمت  Ruleبرای تعریف 
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 External Start Port اینترنت به سمت  این پورت از ای است، که قرار است درخواست از طریقرقم اول بازهDSL CPE  ما
 Externalو  External Start Port  توانیدکنید می Addرا برای یک پورت  Ruleاین  خواهیدکه میارسال شود. در صورتی

End  که قصد در صورتی کنید.را یکسان انتخابAdd ه را در این قسمت ابتدای باز این مورد را دارید در کردن یک بازه برای
External Start Port   و انتهای بازه را در  External End Port کنیدست. 

شود را وارد  یهداخلی که قرار است سرویس روی آن ارا Serverمربوط به  Server IP Address  ،IP Addressدر قسمت 
بوده و به صورت دستی و ثابت بر روی سیستم  Rangeمودم در یک  IPمی بایست با  IPبه این مورد دقت کنید که این . کنید

 مورد نظر ست شده باشد.
 

به سمت شبکه  DSL CPEن پورت از ایقیاست که قرار است درخواست از طر ایرقم اول بازه Open Start portدر قسمت 
و   Open Start Port دیتوانمی کنید Addک پورت ی یرا برا Ruleن ای دیخواهمیکه یشما ارسال شود. در صورت یداخل

End Port Open  که قصد یدر صورت کنید.کسان انتخاب یراAdd  ن قسمت اید درین مورد را دارای یک بازه برایکردن
 .کنیدست Open End Port بازه را در  یو انتها Open Start Portبازه را در  یابتدا

می توانید در این قسمت همان  نیستکه این پورت با پورتی که درخواست از سمت آن ارسال می شود متفاوت در صورتی
 .کنیدهای وارد شده در قسمت ابتدایی را تنظیم پورت

 
 .خواهد شداضافه  Rule ک یب ین ترتایبه د.یک کنیکلApply  یروبر بعد از وارد کردن اطلاعات بالا 

 .اعمال شده است WEB Server یبرا 80پورت  یروبر  Port Forwarding بالا به عنوان مثال در شکل

 File Sharingسربرگ 
توانید با خود دارید به اشتراک بگذارید می USB Flashهایی که بر روی که بخواهید با استفاده مودم خود فایلدر صورتی

 ها را به دیگران بدهید.دسترسی استفاده از این فایل Passwordو  Usernameاستفاده از تعریف یک 

 

 48 شکل
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 Filterسربرگ  
بتوانیم  از استفاده یک  را برای بالا بردن امنیت داشته باشیم و  داخلی Filteringکه بخواهیم بر روی مودم خود در صورتی

 شود.ها در شبکه جلوگیری کنیم از این امکان استفاده میسری از کلاینت

 
 49 شکل

و تیک گزینه   white listهستند و یا   Black listدر این قسمت ابتدا می بایست نوع لیست انتخاب شده را مشخص کنیم که 
Active   را زده وMAC Address  .کلاینت مورد نظر را انتخاب کنید 

  Delete گزینهمی توانیم از  Rule براي پاك كردن .شودمیتنظیمات انجام شده ذخیره  Apply با كلیلك بر روي گزینه 
 .کنیماستفاده 

 

 54 شکل
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 VPNسربرگ 

استفاده کنند،از این سربرگ  VPNها از این ایجاد کرده و تمامی سیستم VPNکه بخواهید بر روی مودم کانکشن در صورتی
 استفاده کنید.

 
 55 شکل

Enable PPTP 

Nameنامی دلخواه برای کانکشن = 
Server IP  آدرس سرور =VPN 

PPTP Account  یوزر نیم کانکشن =VPN  

PPTP Password  پسورد کانکش =VPN 

پورت مورد ، ایجاد کنید VPNدر جهت استفاده از  policyو یا وایرلس  LANهای که بخواهید بر روی یکی از پورتدر صورتی
 .کنیدنظر را فعال 

 

 25 شکل
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 ست کردن مودمیر

 :کردست یدو صورت ر توان بهمی مودم را
 یست نرم افزاریر/  یست سخت افزاریر

 یست سخت افزاریحا هرگز از ری)ترج. کردد استفاده یبا ست که در پشت مودم قرار دارد،ی، از روزنه ریست سخت افزاریر یبرا
 استفاده نشود.(

ن ن امر ممکای و تکرار روندمین یاز بمات اعمال شده ید، تمام تنظیکن یسخت افزار ستیاگر مودم را ر که دی: دقت کنتذکر
 شود.ب رساندن به مودم یاست باعث آس

 د:یر عمل کنیبه صورت ز یست نرم افزاریر یبرا
 نید.کرا انتخاب  Backup/restoreنه یگز Maintenance یاز منو

 
 13 شکل

له مودم شما ین وسایبه د.یک کنیکل Back to Factory Defaultsدر قسمت  Resetدکمه  یرو در صفحه باز شده بر 
 باز خواهد گشت. ایمات کارخانهیست شده و به تنظیر

 

 25  شکل
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 DDNSمات یتنظ

 
 ید از منویتوانمیاز شرکت شاتل  DDNSس یافت سرویکسل بعد از دریدر کنسول مودم زا DDNSمات یانجام تنظ یبرا

Network Setting  وارد قسمتDynamic DNS د.یشو 

 
 55 شکل

 :دیانجام ده ریرا به صورت ز DDNS ماتیتنظ

 .دیکن Enableرا  Dynamic DNS نهیابتدا گز
 .دیرا انتخاب کن DDNS.ISP نهیموجود گز یاز منو Service Provider سپس در قسمت

 .ساخته شده ست شود  Domain نام Host Name در قسمت
 .استفاده شده است وارد شود DDNS ساختن اکانت یکه برا یلیمایآدرس User Name در قسمت
  .استفاده شده است وارد شود DDNS ساختن اکانت یکه برا یپسورد  Password در قسمت

 .دیکن کیکل Apply یبر رو سپس

 
 56 شکل



 ZyXEL DEL1312-T10Bراهنمای نصب مودم 

 
 39 

04GL78/02(#12027839) 70/70/99  

 

cs@shatel.ir 

 مات مودمیاز تنظ Backupنحوه گرفتن 

 
گزینه  Maintenanceاز منوی  دیتوانمیشما  ندهایدر ماتیمودم و امکان برگرداندن تنظ ماتیاز تنظ Backupگرفتن  یبرا

Backup/restore  نید.کرا انتخاب 

 
 17 شکل

 .کنیدرا انتخاب  Backup نهیگز وشده  Backup Configuration قسمتدر صفحه  نایدر 
 شما باز خواهد شد.  یبرا کنیدره یمات را در آن ذخین تنظای دیخواهمیکه  ینه آدرسین گزایبا انتخاب

 

 
 53 شکل

 

  



 ZyXEL DEL1312-T10Bراهنمای نصب مودم 

 
 40 

04GL78/02(#12027839) 70/70/99  

 

cs@shatel.ir 

 مات مودمیکردن تنظ Restoreنحوه 

 .کنید.را انتخاب  Backup/restoreگزینه پایین  یمنودر Maintenanceمات باانتخاب یکردن مجدد تنظ Restore یبرا

 
 19 شکل

آدرس فایلی را که در گذشته در سیستم   Browse با انتخاب دکمه Restore Configuration قسمت درصفحه  نایدر
، تنظیمات مودم خود را به حالت ذخیره شده در قبل  Uploadانتخاب کرده و بعد از آن با انتخاب گزینه  ایدکردهخود ذخیره 

 .بازگردانید

 
 04 شکل
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 کنسول مودم Passwordر ییتغ

 Adminدر قسمت  صفحهن ایشده در Maintenance یوارد منو پایین یر پسوورد ورود به کنسول مودم از منوییتغ یبرا

Password  را در  یپسوورد قبلOld Password د را در ی، پسوورد جدNew Password  د را در یجد پسووردو مجددا
Retype to confirm یوارد کرده و بر رو Apply د.یک کنیکل 

 

 
 11 شکل

 
 27 شکل
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Upgrade کردن Firmware مودم 

 
  Firmware Upgradeنه یشده و گز Maintenanceنه یوارد گز پایین یاز منو ZyXEL یهاکردن مودم Upgrade یبرا

 د.یرا انتخاب کن

 
 13 شکل

 
 د.یک کنیکل Upload یرا وارد کرده و بر رو Upgradeل یآدرس فا Browseن صفحه با انتخاب ایدر

 خواهد شد. Rebootک بار ین کار مودم ایبعد از انجام
 

 
 05 شکل
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Traffic Status 
 از این سربرگ می توان استفاده کرد. Wirelessو  LANبرای مشاهده میزان ترافیک دریافتی و ارسالی از طریق اتصالات 

 

 65 شکل

 د.شما ثبت خواهد شهای و تمامی دریافت و ارسال نیسترنت قابل ذکر است میران ترافیک نمایش داده شده تنها مربوط به ترافیک اینت

شوید.در این صفحه می توان به تفکیک  LAN،وارد سربرگ LANبرای مشاهده میزان ترافیک دریافتی و ارسالی از طریق کابل شبکه 
 کرد.های مختلف میزان ترافیک را مانیتور پورت

 

 66 شکل

 شوید. WANبرای مشاهده میزان ترافیک دریافتی و ارسالی از طریق وایرلس،وارد سربرگ 
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 17 شکل

 TR-069قابلیت 

جهت کانفیگ و بررسی تنظیمات  ISPتوسط  Interface WANامکان دسترسی به مودم از طریق  با فعال کردن این قابلیت،
 فراهم خواهد شد.

 

 63 شکل

 کرد. تعریفو آدرس مورد نظر را  Passwordو  User Name باید را ه اندازی این قابلیت،می بایست برای اتصال برای
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 63 شکل
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  Wizardق ینترنت از طرایاتصال به یمات مودم برایتنظ

IPاست.   192.168.1.1ش فرض ین مودم به صورت پای 
 Address( باز کرده و در قسمت ... ای Firefoxا ی Internet Explorerمرورگر ) ک صفحهیوارد شدن به کنسول مودم  یبرا

Bar  ،د.یرا وارد کن  192.168.1.1آن 
 د.یرا وارد کن Password ، adminوارد شدن به کنسول، در قسمت  ین مرحله براایدر

 
 04 شکل

 شود.میرظاهر یصفحه ز

 .کنیدرا انتخاب   Wizardنه ید، گزیمات مودم را انجام دهیکه تنظ یوارد شدن به قسمت یبرا 

 
 05 شکل

 شود.میرظاهر یز به صورت صفحه
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 د.یک کنیکل Next نه یگز یبر رو

 
 05 شکل

 د.یک کنیکل Next یر انجام داده سپس بر رویمات را به صورت زیشود. تنظمیر ظاهر یصفحه ز
Encapsulation: PPPoE 
User Name   :شناسه کاربری    
Password  رمز عبور:  
Multiplex: LLC  
VPI: 0 
VCI: 35 

 کلیک کنید.  Nextو سپس بر روی 
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 05 شکل

 شود.میر ظاهر یسپس صفحه ز
 مودم  Wireless یبرا Security ش فرض فعال ویرلس مودم به صورت پید وایکنمیهمان طور که مشاهده 

کاراکتر  8تواند حداقل یک پسورد  برای وایرلس تعریف کنید. )پسورد مورد نظر می Pre-Shared Keyدر قسمت ،  بودهفعال 
 بوده و  ترکیبی از حروف و اعداد باشد.(

 کلیک کنید. Nextسپس بر روی 

 
 74 شکل
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 د.یک کنیکل Next یشود. بر رومیر ظاهر یبعد از آن صفحه به صورت ز
 

 
 71 شکل

 


