راهنمای نصب مودم Comtrend
بخش اول :برقراری اتصالت
هر جعبهی مودم حاوی وسایل زیر است:
•

یک دستگاه مودم

•

منبع تغذیه )آداپتور(

•

یک کابل شبکه

•

یک کابل تلفن

•

یک اسپلیتر

•

یدی راهنما
س 

مودم را در جای مناسبی که نزدیک دستگاه تلفن و پریز برق باشد قرار دهید .توجه کنید که برای تنظیمات اولیه نیاز دارییید
یتوانید از وایرلس برای اتصال به اینترنت استفاده
که کامپیوتر خود را با کابل شبکه به مودم متصل کنید .پس از تنظیمات م 
کنید.

توجه :مهمترین قسمتی که باید برای نصب مودم به آن دقت کنید نحوهی اتصال اسپلیتر است .دستگاه اسییپلیتر  ۳سییوکت

ورودی دارد که سوکت  Lineباید به پریز تلفن در اتاق شما نصب شود .سوکت  ADSLبرای اتصال مودم شماسییت و سییوکت
 Phoneبرای اتصال دستگاه تلفن شما.
برقراری این اتصالت به  ۳عدد کابل تلفن نیاز دارد .که یکی از آنها در جعبه میودم اسیت یکیی دیگیر همیراه بیا تلفین اتیاق
شماست و با این حساب یک کابل تلفن کم خواهد بود که آن را باید از سرپرست خوابگاه خود تحویل بگیرید یا اینکه شخصًا
برای تهیه آن اقدام کنید.
درگاه  ADSLاسپلیتر را به درگاه  ADSLمودم وصل کنید .به وسیلهی کابل شبکه یکیی از درگاههیای  LANمیودم )درگیاه
زردرنگ( را به کامپیوتر خود متصل کنید .توجه کنید که تنظیمات کامپیوتر به صورتی باشد که به طور اتوماتیک  IPبگیییرد.
مودم را روشن کنید.
اگر همه چیز را درست انجام داده باشید کامپیوتر شما باید آدرس  IPدر محدودهی  192.168.1- 255دریافت کند .مرورگر
یشییود و از شییما رمییز
خود را باز کنید ور روی نوار آدرس  http://192.168.1.1را وارد کنید .صفحهی مربوط به مودم بییاز م 
یخواهد.
عبور م 
نام کاربرroot :
رمز12345 :

بخش دوم :تنظیمات مودم
یتوانید از منو 
ی
یشود .البته شما م 
شفرض باز م 
پس از ورود به صفحه مودم تنظیمات مربوط به  Quick Setupبه صورت پی 
سمت چپ صفحه نیز گزینهی  Quick Setupرا انتخاب کنید .مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
یکند پارامترهای مربوط به  DSLرا پیدا کند.
شفرض مودم سعی م 
 -۱به طور پی 

احتمال اندکی وجود دارد که مودم موفق به پیدا کردن پارامترهای  DSLنشود و به شما پیغییام خطییا دهیید .در اییین صییورت
گزینهی  DSL Auto-connectرا انتخاب نکنید .در این صورت باید پارامترها را به صورت دستی پر کنید .تنظیمات ما همیا
شفرض است.
پارامترهای پی 

شفرض ) (PPPoEرا انتخاب کنید.
 -۲در قسمت  Connection Typeهمان گزینهی پی 

 -۳بخش PPP Username and Password
دستگاههای ما در حال حاضر به صورتی تنظیم شدهاند که برای اتصال مودم نیازی به نام کاربری و رمز نیسییت و بییا هییر نییام
بیابی در سیستمی که بییه تییازگی راهانییدازی
تتر شدن عی 
یتوان به اینترنت متصل شد ولی به این وجود برای راح 
کاربری م 
شده از شما تقاضا داریم که از روش زیر برای انتخاب نام کاربری استفاده کنید.
پیشنهاد ما این است که نام کاربری به صورت  xxxx-xx-Bxx-Rxxxباشد .که چهار رقم اول شمارهی داخلیی اتیاق شیما در
بیابی ماست .دو حرف بعدی حروف اختصاری خوابگاه شماست به عنییوان مثییال
نظر گرفته شده و مهمترین قسمت برای عی 
 T2برای طرشت  ۲یا  Zjبرای خوابگاه زنجان .بخش بعدی شمارهی بلوک و قسمت آخر نیز شمارهی اتییاق اسییت .بییه عنییوان
مثال:
7777-T3-B01-R213
8888-Sh-B01-R023

Bridge PPPoE Frames  وEnable Firewall  وEnable NAT  گزینههایPPP Username and Password در ادامهی
.باید انتخاب شوند

 -۴در بخش بعدی هر دو گزینهی  Enable IGMP Multicastو  Enable WAN Serviceرا انتخاب کنید.

شفرض را تغییر ندهید تنظیمات باید به صورت زیر باشد:
 -۵در بخش  Device Setupتنظیمات پی 

 -۶در بخش  Wireless Setupگزینهی  Enable Wirelessرا انتخاب کنید و نام وایرلس اتاق خود را وارد نمایید.

یشود که اهمیت چندانی ندارد .در این بخش بر  Save/Rebootکلیک کنید.
 - ۷در آخر خلصهای از تنظیمات شما ارائه م 

بخش سوم :تنظیمات وایرلس
 - ۱حال مودم شما آمادهی استفاده است و کامپیوترهای متصل به آن نیز باید به اینیترنت متصیل باشیند .فقیط چنید نکتهی
مترین نکته رمزگذاری برای وایرلس است .دلیل اصلی برای رمزگییذاری جلییوگیری از سوءاسییتفادهی
یماند .مه 
کوچییک باقی م 
قها در شبکهی داخلی اتیاق شیما اسیت پیس بیه شیما
اطرافیان از این دانشگاه و همچنین جلوگیری از دخالت افراد سایر اتا 
یکنم حتمًا از رمز برای وایرلس استفاده کنید .نحوهی فعال کردن رمز وایرلس به صورت زیر است:
توصیه م 
روی منوی سمت چپ بر روی  Wirelessکلیک کنید و از زیر منوی آن  Securityرا انتخاب کنید.
در قسمت  Network Authenticationگزینهی  WPA2-PSKرا انتخاب کنید .در قسیمت  WPA Pre-shared Keyرمییز
مورد نظر را وارد کنید .و روی  Save/Applyکلیک کنید .به یاد داشته باشید این رمز برای هییر کییامپیوتری کییه بخواهیید بییه
وایرلس اتاق شما متصل شود لزم است.

نهای وایرلس روی بانید فرکانسیی  2.4GHzو بیر روی
 - ۲مرحلهی بعدی تنظیم کانال وایرلس و توان خروجی آن است .آنت 
یکنند ممکن است با هم تداخل کنند و
نهایی که در فاصلهی نزدیک هم کار م 
یکنند .سیگنال آنت 
 ۱۱کانال فرکانسی کار م 
لهییای متفییاوت نیییز بییا یکییدیگر
باعث افت کیفیت شبکه بشوند .متاسفانه طراحی استاندارد وایرلس به صورتی است کییه کانا 
یتوان بدون تداخل در یک محیط به کاربرد) .شکل زیر(
لهای  ۶ ،۱و  ۱۱را م 
تداخل دارند و فقط کانا 

قهایی که شمارهی آنها  3kاسییت از
قهای نزدیک به هم پیشنهاد من این است که اتا 
برای کمتر شدن تداخل فرکانسی به اتا 
قهای با شمارهی  3k+2از کانال  ۱۱استفاده کنند.
کانال یک و آنهایی که  3k+1است از کانال  ۶و به همین ترتیب اتا 
نکتهی دیگر توان خروجی فرستندهی وایرلس است .این فرستندهها با توان بالیی طراحی شدهاند که بتواننیید فضییایی بسیییار
گستردهتر از یک اتاق را پوشش دهند .برای همین پایین آوردن توان خروجی آنتن مانعی در پوشش کامیل اتیاق نقلیی شیما
یدهد و باعث بهبود کیفیت شییبکهی اتییاق شییما
قها را کاهش م 
لهای اتا 
نخواهد بود ولی به میزان زیادی تداخل بین سیگنا 
یشود .برای همین توان خروجی را به  ۲۰٪کاهش دهید .این توان برای یک اتاق  ۱۰×۱۰کافیست.
م 
این تغییرات را در بخش  Advancedاز منوی  Wirelessانجام دهید.
در این بخش  Channelرا به عدد محاسبه شده تغییر دهید و میزان  Transmit Powerرا روی  ۲۰٪قرار دهد و سپس روی
 Save/Applyکلیک کنید.

ل برای استفاده آماده است .بر روی منوی  Managementرفتییه و زیییر منییوی  Save/Rebootرا
 -۳حال دیگر مودم شما کام ً
انتخاب کنید و بر روی  Save/Rebootکلیک کنید.

بخش چهارم :سخن آخر
یآید.
در پایان ذکر چند نکته به نظر ضروری م 
بسته به خوابگاه یا کیفیت کابل مخابرات شما مودم شما باید با سرعتی بین  ۸الی  ۲۰مگابیت در ثانیه به دسییتگاهها متصییل
شود .در صورتی که سرعت اتصال کمتر از  ۵مگابیت باشد باید آن را به عنوان مشکل گزارش دهید.
قها بین  ۸۰۰کیلوبیت الی یک مگابیت باید باشد موارد کمتر از  ۵۰۰کیلوبیت به عنوان اشییکال
سرعت ارسال اطلعات از اتا 
یتوانید در زیرمنوی  Summeryاز منوی  Device Infoمشاهده کنید.
یشود .این گزارشات را م 
در نظر گرفته م 
نجا باید نتیجه بگیرید که برای شما تفاوتی ندارد با وایرلس  ۵۴مگابیت در ثییانیه بییه
به عنوان یک دانشجوی باهوش در همی 
مودم متصل شوید یا کابل شبکهی  ۱۰۰مگابیت در ثانیه چون در هر صورت مودم شما با سرعتی بین  ۸الی  ۲۰مگییابیت در
یاتان کپی کنید بدیهی است که اسییتفاده از
ماتاق 
یخواهید فایلی از کامپیوتر ه 
ثانیه به شبکه متصل است .ولی در موارد که م 
عتر است.
کابل به مراتب سری 
یشییود .چییون هییر یییک از مودمهییا
مورد دیگر محدودیت سرعت اینترنت است که از طرف مرکز محاسبات به هر  IPاعمال م 
یکنند بنابراین مجموع ترافیک هر مودم حداکثر برابر بییا سییرعت اختصییاص داده شییده بییه آن
موقع اتصال یک  IPدریافت م 
خواهد بود .در حال حاضر ترافیک خریداری شده از شرکت مخابرات  ۳۰۰مگابیت در ثانیه است.
یگیییرد و
در آخر باید اضافه کنم ،چون در پایان پروژه نزدیک  ۸۰۰پورت  ADSLدر خوابگاهها در اختیار دانشیجویان قییرار م 
این اینکه بسیاری از دوستان شما سرورها و کامپیوترها را در آزمایشییگاهها و در طییول شییب نیییز بییرای دانلییود روشیین نگییاه

یدادند زیاد انتظار نداشته باشید که سرعت بیش از یک مگابیت در ثانیه شامل حال شما شود.
م 
یکنید در تنظیمات مودم خرابکاری اساسی کردهاید و امیدی به درست شدن مودم
و در آخر آخر برای مواقعی که احساس م 
یتوانید در قسمت  Managementو در زیر منوی  Settingگزینهی  Restore Defaultsرا انتخاب کییرده و بییر روی
ندارید م 
 Restore Default Settingsکلیک کنید.

پس از تمام مراحل قبل را از اول انجام دهید.

