
 

 

 

 

 

 



 Linksys WAG120Nآهَزش تٌظین هَدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٍ  شرکت سازًدُ  Linksysهعرفی هَدم 

 

 دفتش. ثبضذ ٔی وبٔپیــٛتشی ٞبی ضجـىٝ دس  VOIP ، Wireless  ٚWired، ضشوتی پیطشٚ دس صٔیٙٝ تِٛیذ ٔحػٛالت  Ciscoصیش ٔدٕٛػٝ ضشوت ٔؼظٓ  Linksysضشوت         

ػٕٛٔبً دس تِٛیذ ٔحػٛالت ٚ  Linksys.  داس٘ذ وبسثشد ٔتٛسط ٚ وٛچه ضشوتٟبی ٔٙبصَ، دس ػٕذتبً آٖ ٔحػٛالت ٚ ثٛدٜ ٚالغ وبِیفش٘یب ایبِت ایشٚایٗ دس ضـشوت ایٗ اغّی

Solution  َوٙذ. ٔحػٛالت ایٗ  وبسثشد داس٘ذ ، فؼبِیت ٔیٞبیی وٝ ثشای ایدبد استجبط ثب ایٙتش٘ت ، ثٝ اضتشان ٌزاسی فبیّٟب ، چبپٍشٞب ٚ ٔٛصیه ٚ ػىس ٚ ٚیذئٛ ٚ ثبصیٟبی دیدیتب

 ا٘ذ.  ضشوت اص لبثّیت اطٕیٙبٖ ٚ سبدٌی دس ساٜ ا٘ذاصی ٚ وبسثشد ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ تب وٖٙٛ خٛایض ٔتؼذدی سا اص ٔشاخغ ٔختّف دسیبفت داضتٝ

 ضٛد.  دایش ثٛدٜ ٚ ٘یبصٔٙذی وّیٝ ٔٙبطك د٘یب تٛسط آٟ٘ب پٛضص دادٜ ٔیوطٛس اسٚپب ، خبٚسٔیب٘ٝ ، آسیب ، آفشیمب ٚ آٔشیىب  32دس ثیص اص  Linksysدفبتش ػٕذٜ فشٚش  

اص صیش ٔدٕٛػٝ ٞبی ضشوت ػظیٓ  Linksysثبصاس است. ایٗ ٔٛدْ سبخت ضشوت  ADSLیىی اص خٛش سبخت تشیٗ ٔٛدْ ٞبی  Linksys WAg120Nٔٛدْ ٚایشِس      

cisco ضذ. ایٗ ٔٛدْ اص سشی ثٛدٜ وٝ ویفیت ٔحػٛالت آٖ صثب٘ضد ٔتخػػیٗ ضجىٝ ٔی ثبN  پٛست  4ٍٔبثیت ثب  051ثب پٟٙبی ثب٘ذLAN  ٚ3  آ٘تٗ داخّی است. پبیذاسی فٛق

٘یض  Linksys WAG160N  ٚLinksys WAG320Nاِؼبدٜ آٖ ٔطٟٛس است. ثب تٕبٔی سشٚیس دٞٙذٌبٖ ایٙتش٘ت ایشاٖ سبصٌبس ثٛدٜ ٚ ظبٞشی ثسیبسضیه ٘یض داسد. ٔٛدْ ٞبی 

 ٜ ٚ ضٕب ٔی تٛا٘یذ اص ٕٞیٗ آٔٛصش ثشای ساٜ ا٘ذاصی ٚ تٙظیٓ آٟ٘ب ٞٓ استفبدٜ وٙیذٔطبثٝ ٕٞیٗ ٔٛدْ ثٛد



  

 

 

 

 



 Linksysتصاویری از مذلهای مختلف مىدم 

ADSL LINKSYS WAG54G2  
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 linksysمعرفی و بررسی اجسای فیسیکی مىدم 

 پٌل جلَیی:

 

 

 ت:چراؽ ّبی ًوبیطگر پٌل جلَیی بِ ضرح زیر اس

 .ضٛد سٚضٗ سً٘ سجض غٛست ثٝ ثبیذ ٚ است دستٍبٜ ثٝ ثشق آداپتٛس غحیح اتػبَ ٘طب٘ذٜ  :Power. چشاؽ 0

 ثٝ یه ٚسیّٝ دیٍش است LAN: ٕ٘بیبٍ٘ش اتػبَ Ethernet 1-4. چشاؽ ٞبی 3

 : ٕ٘بیبٍ٘ش فؼبَ ثٛدٖ لسٕت ٚایشِس دس ٔٛدْ استWireless. چشاؽ 2

 سٚی خط تّفٗ ٔتػُ ضذٜ است ADSLدٖ ثٝ سً٘ سجض ٕ٘بیبٍ٘ش ٚخٛد سشٚیس : دس غٛست ثبثت سٚضٗ ثDSLٛ. چشاؽ 3

 : دس غٛست تٙظیٓ غحیح ٔٛدْ ٚ اتػبَ ٔٛدْ ثب ایٙتش٘ت ایٗ چشاؽ ثٝ سً٘ سجض سٚش خٛاٞذ ضذ.Internet. چشاؽ 2

 

 



 پىل پشت دستگاي:

 

 

 

 :اتصبالت پطت دستگبُ بِ ضرح زیر است

DSL اتػبَ ثٝ خط تّفٗ اص طشیك :Splitter 

Ethernet 1-4اتػبَ وبثُ ضجىٝ ثشای وبٔپیٛتش : 

RESETْدوٕٝ سیست وشدٖ ٔٛد : 

POWERاتػبَ آداپتٛس ثشق : 

ON/OFFٖدوٕٝ سٚش ٚ خبٔٛش وشد : 

  



 اتصال هَدم:

 :. ًیبزهٌذی ّبی سیستوی1

 فؼبَ اص سشٚیس دٞٙذٜ ٌبٖ ایٙتش٘ت ADSL. سشٚیس 0.0

 ثُ ضجىٝ )وبثُ ضجىٝ دس په ٔٛدْ ٔٛخٛد است(. یه وبٔپیٛتش ثب وبست ضجىٝ وبثّی ٚ وب0.3

 سٚی وبٔپیٛتش )ثػٛست پیص فشؼ دس ٚیٙذٚص فؼبَ است( TCP/IP. فؼبَ ثٛدٖ پشٚتىُ 0.2

 . یه ٔشٌٚش ٚة ٔب٘ٙذ فبیشفبوس، ایٙتش٘ت اوسپّٛسس، وشْٚ، اپشا یب .....0.4

 :ًیبزهٌذی ّبی هحیط ًصب هَدم. 2 

 ت ٌٚشٔبی ثیص اص حذ لشاس دادٜ ضٛد. ایٗ ٔٛدْ ٘جبیذ دس ٔحّی ثب سطٛی3.0

 . ٔٛدْ سا خبیی لشاس دٞیذ وٝ ثٝ ٕٞبٖ آسب٘ی وٝ ثٝ ٚسبیُ دیٍش ٔتػُ ٔیطٛد ثٝ ثشق ٘یض دستشسی داضتٝ ثبضذ3.3

 . ٔشالت سیٕىطی ٞبی آٖ ثبضذ تب سش ساٜ تشدد افشاد لشاس ٍ٘شفتٝ ثبضذ3.2

 . ٔٛدْ سا ٔی تٛا٘یذ سٚی ٔیض یب یه لفسٝ لشاس دٞیذ3.4

 د. اص لشاس دادٖ آٖ دس ٔىبٖ ٞبیی ثب تطؼطغ صیبد اِىتشٚٔغٙبطیس خٛدداسی وٙی..3



  

 

 :اتصال بِ هَدم

ثبًیِ  33پس از حذٍد  DSLخَد هطوئي ضَیذ )بب اتصبل هَدم بِ خط تلفي ببیذ چراؽ  ADSLلطفب لبل از ّر کبری از فؼبل بَدى سرٍیس 

 ی اتصبل هَدم اًجبم دّیذ:ثببت بِ رًگ سبس رٍش ضَد( سپس هراحل زیر را برا

 . لشاس دادٖ ٔٛدْ دس ٔحُ ٔٙبست، ثٟتشیٗ ٔحُ ثشای لشاس دادٖ ٔٛدْ ٔشوض ضجىٝ ٚایشِس ضٕبست0

ٔٛدْ ثب وبثُ ضجىٝ ٔٙبست )ثشای استفبدٜ اص سیستٓ ٚایشِس ضٕب ٔی تٛا٘یذ پس اص تٙظیٓ  LAN. اتػبَ وبست ضجىٝ وبٔپیٛتش ثٝ یىی اص پٛست ٞبی 3

 ّی آ٘شا خذا وٙیذ أب ثٝ یبد داضتٝ ثبضذ وٝ ٕٞیطٝ تٙظیٓ سا سٚی حبِت اتػبَ وبثّی ا٘دبْ دٞیذ ٘ٝ سٚی اتػبَ ثیسیٓ(ٔٛدْ اتػبَ وبث

 )ثبیذ ثٝ غٛست خذا خشیذاسی ضٛد( Splitter. اتػبَ خط تّفٗ اص طشیك 2

 . اتػبَ آداپتٛس ثشق ٚ سپس سٚضٗ وشدٖ ٔٛد4ْ

 

 

 



 

 

 

 

 است: بِ شکل زیر استهَدم  اتصاالت تصَیری جْت  راٌّوای

 



 اسپیلتر چیست؟

ٛضی تّفٗ اسپیّتش اثضاسیست ثشای خذا وشدٖ غذا ٚ دادٜ اص یىذیٍش ، اص ٘ظش فیضیىی لطؼٝ ایست وٛچه ثب یه ٚسٚدی ثشای خط تّفٗ ٚ دٚ خشٚخی ثشای ٌ

ت ٚ تّفٗ است. ثشای خٌّٛیشی اص اختالَ دس دٚ سشٚیس ٚٔٛدْ .ٕٞب٘طٛس وٝ ٔیذا٘یذ یىی اص ٔضایبی سشٚیس ایٙتش٘ت پشسشػت استفبدٜ ٕٞضٔبٖ اص ایٙتش٘

ٍبٞی  وٝ لشاس ٘جبی دستٍبٟٞبی خب٘جی ٘ظیش تّفٗ ، فبوس ٚ..... ثػٛست ٔستمیٓ ثشسٚی خط تّفٗ لشاس ٌیش٘ذ، ایٗ ثذیٗ ٔؼٙبست وٝ ثشای استفبدٜ اص ٞش دست

یتٛا٘ذ اص اختالالت خب٘جی ٔب٘ٙذ ٘ٛیض ٚ لطغ ٚ ٚغّی تّفٗ ٚ ایٙتش٘ت خّٛ است ثٝ غٛست ٔستمیٓ  ثش سٚی خط ٚغُ ثبضذ یه اسپیّتش ٘یبص است.اسپیّتش ٔ

  ٌیشی ٕ٘بیذ.

 رٍضْبی بکبرگیری اسپیلیتر

 : خط رٍی تلفي گَضی یک کردى ٍصل  

 وبٔپیٛتش-0

  RJ-00 تّفٙی سیٓ  -3,8

 تّفٗ دستٍبٜ -2

 (1شکل (                                                                Lan (45-Rj)وبثُ -4

 



 

5-Splitter 

 پشیض تّفٗ-6

 دستٍبٜ ٔٛدْ-7

 : (0)هطببق شکل  خط رٍی تلفي گَشی دٍ کردى ٍصل

 سٛوت تّفٙی-0

 دستٍبٜ تّفٗ 3ٚ2

 Rj-00سیٓ تّفٙی -4ٚ6ٚ7

5-Splitter 

 پشیض تّفٗ-8

 دستٍبٜ  ٔٛدْ-9

 :خط رٍی تلفي گَضی سِ کردى ٍصل

 تّفٗ دستٍبٜ– 0ٚ2ٚ6



 فٙیسٛوت تّ-3ٚ7

 Rj-00تّفٙی سیٓ– 4ٚ8ٚ01

5ٚ9 –Splitter 

 پشیضتّفٗ-00

 دستٍبٜ ٔٛدْ-03

 :ٍصل کردى چٌد دستگاُ تلفي

 :وماییذ عمل زیر شکل طبق تلفه خط روی فاکس و تلفه خط چىذ کردن وصل برای

 

 

 

 

 

 

 



 

  Lan یا  Ethernetتٌظیوات   

است. ایٗ ٔمبدیش لبثُ تغییش است أب دس ایٗ سإٞٙب ٔب  355.355.355.1آٖ  Subnet Maskٚ  093.068.0.0پیص فشؼ ایٗ ٔٛدْ  IPآدسس  .1

 .سا ثشای اتػبَ غحیح تٙظیٓ وٙیذ وبست ضجىٝ ٔتػُ ضذٜ IPٕبت یاص ٔمبدیش پیص فشؼ خٟت تٙظیٓ استفبدٜ ٔی وٙیٓ. تٙظ

 ٝ اسالیذٞبی صیش سا پیٍیشی وٙیذ.,ٔشحّٝ ثٝ ٔشحّ Lan یب  Ethernetٚ دستشسی ثٝ دستٍبٜ اص طشیك پٛست  WAG120Nا ی ٘ػت ثش     



 



                 



                                                   



                                                  



                                                  

دستگبه را بب کببل شبکو هىجىد در جعبو بو پشت کبهپیىتر  Lan یب  Ethernetرا روشن و یکی از پىرتهبی هىدم هتصل و هىدم خىد  ADSLسین تلفن را بو پىرت     

 هتصل کنیذ.

 



                   

 سا اخشا وٙیذ. دس غٛست ٔطبٞذٜ ٘تیدٝ ثٝ ضىُ صیشٔشاحُ ٘ػت سا ادأٝ دٞیذ. Ping192.168.1.1دستٛس 



                  

 ًتیجِ بِ اسالیذ ببال هَارد زیر را کٌترل کٌیذ:درصَرت هطبّذُ ػذم 

 ٔٛدْ سٚضٗ است. .0

 اطٕیٙبٖ حبغُ ٕ٘بییذ. Lan یب  Ethernetاص اتػبَ ٔٛدْ ثٝ پٛست  .3

 ٔشاحُ ٘ػت سا اص اثتذا ٔدذدا وٙتشَ ٕ٘بییذ ٚ اص ٔطبثمت وبُٔ ثب اسالیذ ٞب اطٕیٙبٖ حبغُ ٕ٘بییذ. .2

 

 



 

 راٌّوبی تٌظین کبرت ضبکِ کبهپیَتر برای اتصبل بِ هَدم

 تٙظیٓ ایٗ ٔٛدْ تٛسط یه ٔشٚسٌش ٚة ا٘دبْ ٔیطٛد ٚ دس ٞش سیستٓ ػبّٔی أىب٘پزیش است. آدسس ٔٛدْ سا دس ٔشٚسٌش خٛد ٚاسد وٙیذ:. 2

 

 adminٔٛدْ سا دسخٛاست ٔی ٕ٘بیذ ایٗ ٔمبدیش ثػٛست پیص فشؼ  Username  ٚPasswordذٜ وٝ اص ضٕب . ثؼذ اص چٙذ ِحظٝ پٙدشٜ خذیذی ثبص ض3

 ٚadmin  ٕٝثػٛست حشٚف وٛچه( است. آٟ٘ب سا ٚاسد وشدٜ ٚ سٚی دو(OK .وّیه وٙیذ 

 

 

http://www.cyberconnect.ir/index.php/learningmenu/8.html
http://www.cyberconnect.ir/index.php/learningmenu/8.html


 

 تَجِ:

 ٍ٘یشیذ. ثٝ ضٕب دادٜ اضتجبٜ ISPی وٝ  Username ٚ  Passwordسا ثب  Username  ٚPasswordاِف. ایٗ 

ظبٞش ٘طذ ثٝ ثٝ ٔؼٙی ایٗ است وٝ یب ضٕب تٙظٕبت وبست ضجىٝ ٔٙبسجی ٘ذاسیذ وٝ ثبیذ آٟ٘ب سا  Username  ٚPasswordة. اٌش غفحٝ دسخٛاست 

سپس دس  ٚ Connectionٚ سپس ثٝ  Internet Optionتٙظیٓ ضذٜ وٝ ثبیذ دس ایٙتش٘ت اوسپّٛسس ثٝ ٔٙٛی  پشٚوسیثبصثیٙی وٙیذ ٚ یب سٚی ٔشٌٚش ضٕب 

 وٙیذ. OKسا ثشداضتٝ ٚ  Using P r o x yسفتٝ ٚ تیه آیتٓ  Lan Settingلسٕت 

ٚ سپس دس صیش ٔدٕٛػٝ  Setup. ثؼذ اص ٚسٚد ٔٛفك ثٝ غفحٝ تٙظٕیبت ٔٛدْ، غفحٝ ٘طبٖ دادٜ ضذٜ ٔب٘ٙذ صیش خٛاٞذ ثٛد دس غیش ایٙػٛست سٚی لسٕت 0

 :ش ٘طبٖ دادٜ ضٛد. دس ایٗ غفحٝ وّیٝ تٙظیٕبت پبیٝ ای ٔٛدْ ثٝ تشتیت صیش ا٘دبْ خٛاٞذ ٌشفتوّیه وٙیذ تب ضىّی ٕٞب٘ٙذ صی Basic Setupآٖ سٚی 



 

 

 

 

 

 



 

 سا ا٘تخبة وٙیذ RFC 2516 PPPoEٌضیٙٝ  Encapsulationدس لسٕت 

 سا ا٘تخبة وٙیذ LLCٌضیٙٝ  Multiplexingدس لسٕت 

 سا ٚاسد وٙیذ VPI  ٚVCIست دستی ٔمبدیش تٙظیٓ وٙیذ تب ثتٛا٘یذ ثٝ غٛ Disableسا سٚی  Autodetectلسٕت 

ٕٔىٗ است ٔتفبٚت ثبضذ  ISPثشای ٞش  VPI  ٚVCIسا دس فیّذ ٞبی ٔشثٛطٝ ٚاسد وٙیذ، ٔمبدیش  VPI  ٚVCIٔمبدیش  Virtual Circuitدس لسٕت 

خٛد سٛاَ  ISPص ایٗ ٔمبدیش ٔطٕئٗ ٘یستیذ اص ثشای پبسس آ٘الیٗ است. اٌش ا 59ٚ  1ثشای اوثش سشٚیس دٞٙذٜ ٞب ٚ  25ٚ  1ٔمبدیش ٔتذاَٚ آٖ دس ایشاٖ 

 وٙیذ.

Username  ٚPassword  ی سا وٝ ٔشثٛط ثٝ سشٚیس ایٙتش٘تی خشیذاسی ضذٜ است دس فیّذ ٞبیUsername  ٚPassword  ٚاسد وٙیذ. سبیش ٌضیٙٝ سا

 وٙیذ:سا وّیه  Save Settingsٔب٘ٙذ ضىُ ثبال ثذٖٚ تغییش سٞب وشدٜ ٚ دس پبییٗ ایٗ غفحٝ ٌضیٙٝ 



 

ٔٛدْ ثٝ سً٘ سجض سٚش ضٛد وٝ ٘طب٘ذٞٙذٜ تٙظیٕبت غحیح ٚ اتػبَ ثٝ ایٙتش٘ت است. دس غیش  Internetدس ایٗ حبِت ثبیذ پس اص چٙذ ثب٘یٝ چشاؽ 

٘ٛثت تٙظیٕبت اوٖٙٛ دلیمٝ ٔٙتظش ثٕب٘یذ. 3ثٝ ٔذت حذٚد ایٙػٛست یه ثبس دیٍش تٙظیٕبت سا ثبصثیٙی وشدٜ ٚ یب ٔٛدْ سا یىجبس خبٔٛش سٚضٗ وٙیذ ٚ 

سا ا٘تخبة وٙیذ تب  Basic Wireless Setupدس ثبالی غفحٝ تٙظیٕبت ٔٛدْ وّیه وشدٜ ٚ اص صیش ٔدٕٛػٝ آٖ  Wirelessٚایشِس ضٕبست. سٚی ٌضیٙٝ 

 .غفحٝ صیش سا ٔطبٞذٜ ٕ٘بییذ



 

٘بٔی سا ثشای  Network Name. دس لسٕت لشاس دٞیذ تب ایٗ غفحٝ ثٝ حبِت صیش تغییش وٙذ Manualسا سٚی  Wireless Configurationٌضیٙٝ 

 دس پبییٗ غفحٝ وّیه وٙیذ. Save Settingضجىٝ ٚایشِس خٛد ثشٌضیٙیذ ٚ ثذٖٚ تغییش ثمیٝ ٌضیٙٝ ٞب سٚ دوٕٝ 



 

 ثشٚیذ. غفحٝ صیش سا ٔطبٞذٜ خٛاٞیذ وشد. Wireless Securityثٝ صیش ٔدٕٛػٝ  Wirelessسپس دس ٕٞیٗ لسٕت 



 

ب٘ذٜ وٝ آٖ تٙظیٓ سٔض سٚی ٚایشِس آٖ است تب تٟٙب افشاد ٔدبص لبثّیت استفبدٜ اص ٚایشِس ایٗ ٔٛدْ سا داضتٝ ثبضٙذ دس لسٕت یه وبس ٟٔٓ دیٍش ثبلی ٔ

Security Mode  ٔی تٛا٘یذ ا٘ٛاع سیستٓ ٞبی سٔض ٌزاسی ٚایشِس سا ا٘تخبة وٙیذ. ثٟتشیٗ ٚ ٔٙبست تشیٗ آٖ ٌضیٙٝ      اص ِیست ٔٛخٛدWPA2-

Personal  است. آ٘شا ا٘تخبة وٙیذ تب آیتٓ ٞبی ٔشثٛطٝ ظبٞش ٌشد٘ذ، سپس دس لسٕتPre-Shared Key  ٗوبسوتشی ٚاسد وٙیذ ٚ  62تب  8یه سٔض ثی

 پبییٗ غفحٝ وّیه وٙیذ. Save Settingsپس سٚ دوٕٝ 

 

 

 



 

 

 پیص فرض دستگبُ هطببك اسالیذ فَق ػول کٌیذ: IPای تغییربر



 SSIDتٌظین   Wirelessتٌظیوبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SSID .٘بٔی است وٝ ضٕب ثشای ضجىٝ ثیسیٓ خٛد ا٘تخبة ٔی وٙیذ 

 

 دس ایٗ ٔشحّٝ تٙظیٕبت ثٝ پبیبٖ سسیذٜ ٚضٕب ٔی تٛا٘یذ وبثُ ضجىٝ سا خذإ٘ٛدٜ ٚثٝ ضجىٝ ثیسیٓ ٔتػُ ضٛیذ

 

 



 :اهٌیت در ضبکِ بیسین

 ی هی ببضٌذ: برای ایجبداهٌیت در ضبکِ ّبی بیسین رٍش ّبی زیر لببل بْرُ بردار

WEP 

WPA 

MACFiltering 

 ) updateدلت داضتٝ ثبضیذ وٝ ثشای ػّٕىشد غحیح ایٗ سٚش ثشٚص ثٛدٖ) WPAدس استفبدٜ اص سٚش

 سیستٓ ػبُٔ -

Driver - ٝوبست ضجى 

 .اِضأی است  



 

 

 

 

 

 



 ٔی ثبیستی ثػٛست یه سضتٝ passwordا٘تخبة 

 Bi-64ثشای سٔض Hexadecimalوبساوتشی01-

 ( F...A ٚ9...1ػذاد تطىیُ  دٞٙذٜ ایٗ سضتٝ ػجبستٙذ اص حشٚف ٚا(

 Bit-038ثشای سٔض Hexadecimalوبساوتشی  36-

 ثبضذ. (F….A ٚ9… 1)حشٚف ٚاػذاد تطىیُ دٞٙذٜ ایٗ سضتٝ ػجبصتٙذ اص

  AccessPoint(سا ٔطبثٝ ا٘چٝ دس passwordسٔض ػجٛس) Wirelessدس ٍٞٙبْ اتػبَ ثٝ ضجىٝ اص طشیك وبست 

 ٕ٘ٛدٜ ایذ ٚاسد وٙیذ.تؼشیف 



 

 

 

 وبساوتشی ثبضذ 62اِی  8ٔیجبیستی ثػٛست یه سضتٝ حشفی ػذدی  Passwordا٘تخبة  



 

 

 .تؼشیف ٕ٘ٛدٜ ایذ ساٚاسد وٙیذ Access Pointدسٍٞٙبْ اتػبَ ثٝ ضجىٝ سٔض ػجٛس ٔطبثٝ ا٘چٝ دس 

 ب دس ِیست ٔیجبضذ ثب دٚ سٚشاٟ٘ MACٔیتٛا٘ذ ثب دستٍبٜ ٞبیی وٝ ادسس Access Point دس ایٗ سٚش دستٍبٜ

 سشٚیس دٞی

 ػذْ سشٚیس دٞی

 ثشخٛسد ٕ٘بییذ.



 دس اسالیذ ٞبی صیش سٚش اَٚ ٕ٘بیص دادٜ ضذٜ.

 وبست ضجىٝ خٛد اسالیذ ٞبی صیش سا د٘جبَ وٙیذ: MAC Addressثشای ثذست اٚسدٖ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

Reset to Factory Defaults 
 ت پیص فشؼ وبسخب٘ٝ ثٝ دٚ سٚش صیش أىبٖ پزیش ٔی ثبضذ.ثبص ٌشدا٘ذٖ دستٍبٜ ثٝ حبِت تٙظیٕب

 

 رٍش سخت افساری 

 ثب٘یٝ 5ثٝ ٔذت ثیص اص  Resetفطشدٖ دوٕٝ  

 



 روش نرم افزاری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٍ راُ حل ّای آى cisco linksys WAG120Nهارک  ADSLهشکالت هَدم 

 

 

ٔطىالتی داسد وٝ خیّی اص افشاد سا اص خشیذ٘ص پطیٕبٖ ٔیىٙذ ثب ایٙىٝ سیسىٛ ٔؼتجشتشیٗ ضشوت  cisco linksys wag120nٛدْ ای دی اس اَ ٔ

 یىٙٓ:تدٟیضات ضجىٝ است ِٚی ایٗ دستٍبٜ ظبٞشا ثبي ٞبیی داسد وٝ وبثشاٖ سا اریت ٔیىٙذ دس صیش دٚ ٔطىُ اسبسی سا ثٝ ٕٞشاٜ ساٜ حُ اٖ ٔطشح ٔ

 

 :1هطکل

 ٕ٘یىٙذ پیًٙ ٚ ٕ٘یجیٙذ سا اٚ  wiredسٚ ثب ٞٓ ضجىٝ ٔیىٙیٓ ٔیجیٙیٓ ثؼذ ٔذتی اص اتػبَ سیستٓ ٚایشِس ، سیستٓ  wiredٚلتی چٙذ وبٔپیٛتش ٚایشِس ٚ 

 fileٟ٘ب وبس ٕ٘یىٙذ ، یب ثیٗ ا file sharingسا ٔیجیٙذ ٚ پیًٙ ٞٓ ٔیىٙذ . ٚ یب ٔثال ٞش سٚ ٕٞضٔبٖ ثٝ ایٙتش٘ت ٚغُ ٞستٙذ ِٚی  wired ، ٚایشِس ِٚی

sharing  ثؼذ ٔذتی خٛد ثٝ خٛد لطغ ٔیطٛد. ثستٝ ٞبیarp  سٚی لسٕت ٚایشِس ٔٙتطش ٕ٘یطٛ٘ذ . أب لسٕتswitch  ٓٔطىّی ٘ذاسد. دس وُ سیست

 وٙذ أب سیستٓ ٞبی وبثّی ٔیتٛا٘ٙٙذ shareٚایشِس ٕ٘یتٛا٘ذ دسایٛ ٞبی خٛد سا 

 

 :1راُ حل  

سبػت( افضایص دٞیذ ، ایٗ ٔطىُ ا٘ٛلت ثٝ ٘ذست  34( )86411)یه سبػت( ثٝ ) 2611است ٔمذاس اٖ سا اص  Key Renewalٔطىُ ثٝ خبطش ثبٌی دس 

 سخ خٛاٞذ داد.

wireless>wireless security>key renewal  

 

http://share7.blogfa.com/post-12.aspx


 :2هطکل 

، ٞش ٌبٜ سیستٓ سا ثشای ثیص اص یه سبػت ثٝ حبَ  ٞش اص ٌبٞی اتػبَ ٚایشِس لطغ ٔیطٛد ، ثبیذ لطغ ٚ ٚغُ وٙٓ تب دسست ضٛد ٚ دٚثبسٜ ایٙطٛسی ٔیطٛد

٘ٛسبٖ ٔیىٙذ حتی اٌش خیّی ثٝ ٔٛدْ ٘ضدیه  Mbps 5،  00،  34،  26،  48،  54خٛد سٞب ٔیىٙٓ استجبط لطغ ٔیطٛد، سشػت اتػبَ ٚایشِس دائٕب ثیٗ 

 .ثبضٓ. وال ٚایشِس دستٍبٜ ٔطىُ داسد ٚ ٘بپبیذاس است

 

 :2راُ حل 

سا ثض٘یذ. ثبٌی دس  saveٙظیٓ وشدٖ ٕٞیطٝ سٚضٗ ٍ٘ٝ داسیذ. یب ثؼذ اص ٞش ثبس سٚضٗ وشدٖ ثٝ وب٘فیً ٔٛدْ لسٕت ٚایشِس سفتٝ ٚ دوٕٝ دستٍبٜ سا ثؼذ اص ت

ست ثٛت دستٍبٜ ٚخٛد داسد وٝ اٌش ثشای ٔذت طٛال٘ی خبٔٛش ثبضذ ٚ سٚضٗ ضٛد دسست تٙظیٕبت ثخص ٚایشِس سا اػٕبَ ٕ٘یىٙذ ٚ دستٍبٜ ثبیذ ثٝ غٛ

ٔیىٙذ ٚ اص ایٗ ثٝ ثؼذ تب صٔب٘ی وٝ سٚضٗ ثبضذ  restartسا ٔیض٘یذ ، دستٍبٜ تٙظیٕبت دسست سا اػٕبَ وشدٜ ٚ خٛد سا  saveظیٓ ضٛد . ٚلتی دوٕٝ دستی تٙ

 ػیٗ سبػت وبس خٛاٞذ وشد ٚ ٔطىالت فٛق سا ٘خٛاٞذ داضت.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

پرسرعت بِ ًکات ذیل تَجِ فرهایٌد:الزم است ٌّگام تٌظیوات هَدم ٍ استفادُ از سرٍیس ایٌترًت کاربراى   

خاهَش :  Power چراغ 

 اص ٔتػُ ثٛدٖ آداپتٛس ثٝ ثشق ثٝ پشیض ثشق ٚ پطت ٔٛدْ ٔطٕئٗ ضٛیذ.

خبٔٛش ٔٛدْ دس ٚضؼیت سٚضٗ ثبضذ.-وّیذ سٚضٗ  

 ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ اصآداپتٛس ٔٙبست استفبدٜ ضذٜ است.

.اص ٚخٛد ثشق دس پشیض ٔطٕئٗ ضٛیذ  

 

خاموش است:  ADSL link چراغ 

 از انجبم سیوکشی هىرد نیبز در هخببرات هطوئن شىیذ.

ذ دس اص ثشلشاسی خط تّفٗ ٔطٕئٗ ضذٜ دس غٛستیىٝ خط تّفٗ ثٛق آصاد ٘ذاضت ٔٛدْ سا خذا وشدٜ ٚ ٌٛضی تّفٗ سا ثٝ تٟٙبیی ثٝ خط تّفٗ ٚغُ ٕ٘بیی

د ضٙیذٜ ضذخط تّفٗ سا ثٝ پٛست ٔشثٛط ثٝ اسپیّتش ٔتػُ وٙیذ ٚ ٌٛضی غٛستی وٝ ثٛق آصاد ضٙیذٜ ٘طذ خشاثی ثٝ ٔشوض  اػالْ ضٛد دس غٛستیىٝ ثٛق آصا

 lineتّفٗ سا ثٝ پٛست ٔشثٛط ثٝ خط تّفٗ ٘ػت ٚ اٌش ثٛق آصاد ضٙیذٜ ضذ ،اسپیّتش خشاة است.

 ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ خط تّفٗ ثٝ ٔٛدْ ٚغُ است

 



. 

 ٞیچ ٚسیّٝ ای لجُ اص اسپیّتش سٚی خط تّفٗ لشاس ٘ذٞیذ. 

یٟب یی وٝ سٚی خط ٞستٙذ ثبیذ خذاٌب٘ٝ اسپیّتش ٘ػت ضٛد.لجُ اص تٕبْ ٌٛض  

.اص ٘حٜٛ غحیح اتػالت ٔطٕئٗ ضٛیذ  

 اص سبِٓ ثٛدٖ سیٕٟبی استجبطی ٚ وب٘ىتٛسٞب ٔطٕئٗ ضٛیذ.

 اص تٙظیٓ غحیح ٔٛدْ ٔطٕئٗ ضٛیذ.

 چراؽ Lanlinkخبهَش است:

ضذٜ است.ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ اص وبثُ غحیح خٟت اتػبَ ثیٗ ٔٛدْ ٚ وبٔپیٛتش استفبدٜ   

 اص سبِٓ ثٛدٖ وبثُ ثىبس سفتٝ ٔطٕئٗ ضٛیذ.

 اص سبِٓ ثٛدٖ وبست ضجىٝ وبٔپیٛتش ٔطٕئٗ ضٛیذ.

 اص فؼبَ ثٛدٖ ٚ٘ػت غحیح وبست ضجىٝ ٔطٕئٗ ضٛیذ.

 

 



 

 دسترسی بِ ایٌترًت ٍجَد ًذارد:

اص تؼشیف غحیح  pppoe connectionٔطٕئٗ ضٛیذ.   

فشٔبییذ. اص غحت ٘بْ وبسثشی ٚ سٔض ػجٛس اطٕیٙبٖ حبغُ  

فؼبَ ٘طذٜ ثبضذ.  use proxy server   ٔطٕئٗ ضٛیذ 

 اص تٙظیٕبت غحیح دیٛاسٜ آتص ٔطٕئٗ ضٛیذ.

 اص ٚیشٚسی ثٛدٖ سیستٓ ٔطٕئٗ ضٛیذ.

 سرعت دریافت و ارسال اطالعات کند است:

سا حُ وشد. ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ است ثٝ دِیُ ٕٔىٗ است ثذِیُ ٚخٛد ٚیشٚس دس سیستٓ ثٛخٛد ثیبیذ وٝ ٔیتٛاٖ ثب ٘ػت آ٘تی ٚیشٚس ٚ تست سیستٓ ٔطىُ 

وشدٖ خٛد ثذٖٚ ایٙىٝ ضٕب   ثشٚص سسب٘ی ٕٔىٗ است سیستٓ ػبُٔ ٚیٙذٚص ضٕب ضشٚع ثٝ "ثشلشاسی استجبط یه ٘شْ افضاس ثب ضجىٝ ایٗ اتفبق سخ دٞذ ٔثال

 ٔتٛخٝ ضٛیذ ،وٙذ وٝ ٘ػت دیٛاسٜ آتص ٚ ٘شْ افضاسٞبی وٙتشِی ٔیتٛا٘ذ ثٝ حُ ٔطىُ وٕه وٙذ. 

ٌّگبم صحبت بب تلفي ثببت ٍلی بب لطغ ضذى توبس خبهَش یب چطوک زى هیطَد:   adsl link  چراؽ  

 ٕٔىٗ است پشیض تّفٗ ٔدٟض ثٝ ٘ٛیضٌیش یب ثشلٍیش ثبضذ وٝ دس ایٗ غٛست ثبیذ اص ٔذاس خبسج ضٛد.

 

 

 



 

 بؼذ ازیک ًَسبى برق توبم چراغْبی هَدم خبهَش ٍ تٌْب چراؽ پبٍر رٍضي است:

دلیمٝ خبٔٛش ٕ٘بییذ دس غٛست ثشطشف ٘طذٖ ٔطىُ تٙظیٕبت ٔٛدْ یىجبس چه ضٛدٚ دس  01اِی 5ت ٔٛدْ سا لطغ وشدٜ  ٚ ٔٛدْ سا ثٕذت تٕبْ اتػبال

 تٙیٕبت ا٘دبْ پزیشد. دس غیش ایٗ غٛست ٕٔىٗ است ٔٛدْ ٔؼیٛة ضذٜ ثبسذ. "غٛست ٘یبص ٔدذدا

 خط دارای ًَیس ضذیذ است :

، دستٍبٟٞبی ثشلی ٘ظیش ٔٛتٛسٞبی ثشق ، دستٍبٟٞبی تٟٛیٝ،........اتػبَ چٙذیٗ خط تّفٗ سٚی یه وبثُ چٙذ صٚج ػجٛس سیٓ تّفٗ اص وٙبسوبثّٟبی ثشق

ثیسیٓ ،  فشسٛدٜ یب ثٝ ػجبستی ػجٛس چٙذیٗ خط تّفٗ سٚی سیٕٟبی فشسٛدٜ اص وٙبس یىذیٍش، ػجٛس خط تّفٗ اص وٙبس الٔپ ٞبی فّٛسسٙت ،ٌٛضی ٞبی تّفٗ

 .ٔٛثبیُ ،.............

 

  چراؽ adsl linkهَدم چطوک زى است:    

.. ثبضذ. ثشای سفغ ایٗ ٚضؼیت ٔیتٛا٘ذ ثذِیُ اتػبَ ٌٛضی تّفٗ یب فبوس ، ٚخٛد ٘ٛیض ،ٚخٛد لطؼی دس یىی اص دٚ سیٓ تّفٗ،فبغّٝ صیبد تب ٔشاوض ٔخبثشات ٚ...

ُ ضٛد دس غٛست ثشطشف ٘طذٖ دس ٚسٚدی خط تّفٗ ثٝ  ٔحُ ٔٛسد خشاثی اثتذا تٕبْ ٚسبیُ ٔتػُ یٝ خط خذا ضذٜ ٚ ٔٛدْ ثٝ تٟٙبیی ثٝ خط تّفٗ ٔتػ

 ٘ظشتست ٌشدد

 



 

 :ADSLًکبت حبئس اّویت برای هطترکیي 

 استفبدٜ ٌشدد.  firefoxدس خػٛظ تٙظیٕبت ٔٛدْ ثٟتش است اص ٔشٚسٌش  ipخٟت ٚاسد ٕ٘ٛدٖ  -0

 ا٘دبْ پزیشد. wizardخٟت تٙظیٕبت سبدٜ ٚ سشیغ  ٔٛدْ تٛغیٝ ٔیٍشدد وّیٝ تٙظیٕبت دس حبِت  -3

اص وبثّٟبی ٔخػٛظ ثٝ خٛد استفبدٜ ٌشدد صیشا دس غیش ایٙػٛست ٕٔىٗ است دس استجبط ِیٙه ٔطتشن اختالَ ایدبد  "ٍٞٙبْ ٘ػت ٌٛضی ٚ ٔٛدْ حتٕب -2

 ٌشدد. 

جبضذ دیٍش ٘یبصی ثٝ ٚاسد وشدٖ ٔدذدآٖ ٔی dnsاٌش دس تٙطیٕبت ثػٛست دستی دس ٔٛدْ ٚاسد ٌشدد دس ٔٛالغ لطؼی احتٕبِی، وٝ ٔشثٛط ثٝ  dnsٔمبدیش  -4

 دس سیستٓ  ٕ٘یجبضذ. 

 وبثُ ثشق لشاس ٌیشد دس غیشایٙػٛست احتٕبَ ایدبد ٘ٛیضسٚی خط صیبد است. cm 21دس فبغّٝ  وبثُ خط تّفٗ حذااللُ-5

 لجُ اص دستٍبٜ سب٘تشاَ لشاس ٌیشد. ٔیتٛا٘ذ اص خطٛط سب٘تشاَ ٘یض خٟت استفبدٜ اص سشٚیس استفبدٜ ٕ٘بیذ ثٝ ضشط آ٘ىٝ اسپیّتش ADSLٔطتشن -6

 ٘یض استفبدٜ ٕ٘ٛد. DIALUPٔیتٛاٖ اص سشٚیس  ADSLٕٞضٔبٖ ثب سشٚیس  -7

 استفبدٜ ٕ٘بیٙذ. IPدس غٛستی ٔیتٛاٖ دٚ وبٔپیٛتش سا ثب ٞٓ ضجىٝ ٕ٘ٛد وٝ ٞش دٚ اص یه س٘ح  -8



 ٘ذاسد لبثُ وب٘فیً ضذٖ ٘یست. LANٔٛدٔی وٝ پٛست -9

01-MAC ADRESS ْوبساوتشی ثٛدٜ ٚ خٟت ٞشٌٛ٘ٝ ضٙبسبیی ثٝ وبس ٔیشٚد.  03ٔختع ثٝ خٛد آٖ ٔٛدْ است وٝ  ٞش ٔٛد 

 صٚج استفبدٜ ٌشدد، وٝ ایٗ ثٝ دِیُ دٚ صٚج ثٛدٖ اسپیّتش ٔیجبضذ. 3اص وبثُ  "دلت ضٛد ثشای یه خط تّفٗ حتٕب -00

 .ثبضذ  m 2وبثُ استجبطی ٔٛدْ ٚ پشیض تّفٗ  یب اسپیّتش ٘جبیذ ثیطتش اص  -03

 ٔطّٛة ٘یست. ٘ضدیه ثبضذ  01ٚثٝ  04خٛة ٚ اٌش وٕتش اص سشٚیس ٘ضدیىتش ثبضذ  31ٚ ثٝ  04ثیطتش اص  snrدلت ضٛد دس غٛستی وٝ ٔمذاس -02

 ٌیشی   ٘یض ٕ٘ٛد. back upٔیتٛاٖ اص وّیٝ تٙظیٕبت -04

 ٕبت ثذٖٚ وبثُ ٘یض أىبٖ پزیش است.٘یبص ٘یست وٝ ثب وبثُ ضجىٝ ٔٛدْ  سا تٙظیٓ ٕ٘بیذ ،ثّىٝ تٙظی "ٔطتشن ٚایشِس حتٕب-05

ٔیذٞذ ٚ دیٍش ٘یبصی ثٝ  IPثبضذ وٝ دس ایٗ غٛست خٛد ٔٛدْ ثػٛست اتٛٔبتیه ثٝ سیستٓ  ENABLE "ٔٛدْ حتٕب DHCPثبیذ تٛخٝ داضت  -06

 ٘یست.   IPتٙظیٓ 

 ٘جبیذ فؼبَ ثبضذ.  NATاستبتیه استفبدٜ ٔیىٙیذ ثٝ ٞیچ ػٙٛاٖ ٌضیٙٝ   IPتٛخٝ داضتٝ ثبضیذ دس غٛستی وٝ اص  -07

 

 

 



 

 اًَع ًَیس: 

طَٛ یب ٔسبفت: طَٛ وبثُ اٌش صیبد ثبضذ،ٔمبٚٔت صیبد ضذٜ،ِٚتبطافت ٕ٘ٛدٜ ٚ ِزا سیٍٙبَ ثذ ٔیشسذ. -1  

ضشثٝ-2  

ٌشٔب-3  

ٕٞطٙٛایی-4  

سفیذ: دس تٕبْ دستٍبٟٞب ٚخٛد داسد.-5  

 رساًِ ّا:

مس-1  

وٛاوسُ-2  

پالستیه(-فیجش)ضیطٝ-3  

خالء-4  

ٞٛا-5  

 



.Clientدسیبفت وٙٙذٜ سشٚیس است : 

 

 server: ثٝ خٛدش ٚ سبیش سیستٕٟب سشٚیس ٔیذٞذ.

 

.: اص طشیك خشیبٖ ثشق ایٙتش٘ت پشسشػت ٌشفتٗ  plc 

 

SNR 

٘سجت سیٍٙبَ ثٝ ٘ٛیض ٔیجبضذ.وٝ ٔمبدیش آٖ ثٝ ضشح ریُ ٔیجبضذ:   SNR 

ثٝ ثبال ثبضذ ػبِی است. 22اص   

ثبضذ خٛة است . 22 تب  14اص   

خٛة ٘یست. ثٝ پبیی14ٗ اص  

.داسد سشػت ٚ افضایص ٘ٛیض داسیٓ افت 12٘ضدیه   
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