مودم  3Gو  4Gایرانسل
(راهنمای نصب سریع)

 .۱شرح مختصر:

بــا اســتفاده از ایــن مــودم بــه راحتــی مــی تــوان بــا دســتگاههای تحــت پشــتیبانی  WLANبــه اینترنــت
 LTE/4Gمتصل شد و به هنگام خروج از منزل نیز به اینترنت دسترسی داشت.

راهنمای قرار دادن سیم کارت ( )USIMدر مودم

پشت مودم را باز کرده و باتری را خارج کنید.

 .۱-۱نمای مودم:
( )USIMرا در محل مخصوص خود قرار دهید.

دکمه بازیابی

شکل ظاهری مودم

مشخصات:

عنوان

شرح

۱

صفحه نمایش

۲

دکمه خاموش و
روشن

۳

دکمه WPS

با فشار دادن کوتاه این دکمه (به مدت  3ثانیه) وضعیت WPS
فعال می شود.

۴

واسط USB

کابل  USBرا به آداپتور برق یا کامپیوتر یا لپ تاپ متصل می کند.

با فشار دادن کوتاه این دکمه (به مدت کمتر از یک ثانیه) مودم خاموش و مجدد ًا روشن می شود.
با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه (به مدت بیشتر از  2ثانیه) تنظیمات مودم به تنظیمات کارخانه باز می گردد.

وضعیت فعلی مودم را نشان می دهد.

• با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه (به مدت  3ثانیه) مودم
خاموش یا روشن می شود.
• با فشار دادن کوتاه این دکمه (به مدت کمتر از  2ثانیه) مودم از
وضعیت غیرفعال خارج می شود.
• هنگامی که مودم کار می کند و چراغ صفحه نمایش روشن
است ،با فشار دادن کوتاه دکمه (به مدت کمتر از  2ثانیه) فیلد
شناسه  SSIDو رمز عبور وای فای نمایش داده می شود.

 .۲-۱محیط عملیات سیستم:

عنوان

سیستم
عامل

مرورگر

شرح

windows

ویندوز  64 XPبیت 32 ،بیت /ویندوز ویستا  64بیت 32 ،بیت /ویندوز ،7
 64بیت 32 ،بیت /ویندوز  64 ،8بیت 32 ،بیت

Mac

نسخه  10.6 Xیا باالتر ،اما نسخه مورد استفاده نباید باالتر از  10.9.0 Xباشد.

internet
explorer

 IEنسخه  7یا باالتر

Safari

 Safariنسخه  4یا باالتر
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 .۳-۱مشخصات صفحه نمایش:
 .۱نشانگرهای وضعیت صفحه نمایش

 .۲اطالعات متنی صفحه نمایش

 .2نصب مودم

اطالعات مربوط به وضعیت

شکل نمایه

گروه

قویترین وضعیت سیگنال

قدرت سیگنال
استفاده یا عدم
استفاده از رومینگ

رومینگ

عدم وجود کاربر WLAN

میزان باتری از شرایط اضطراری تا شارژ کامل
کارت حافظه یافت شد

کارت حافظه

خطا در کارت حافظه

کارت حافظه یافت نشد

پیامک
واسط USB

قبل از اقدام به استفاده از مودم ،آن را به ترتیب زیر تنظیم نمایید:
 )1سیم کارت را وارد نمایید.
 )2کارت حافظه را وارد کنید.
 )3باتری را وارد نمایید.
 )4دکمه خاموش/روشن را نگه دارید تا مودم روشن شود.
 )5مودم را به دستگاه خود متصل نمایید.

تعداد کاربران WLAN

تعداد کاربران
متصل به مودم
وضعیت باتری

 .۱-۲نمای مودم:

هشدار پر شدن صندوق دریافت پیامک

پیام های خوانده نشده

مودم به آداپتور برق متصل است یا از طریق  USBبه کامپیوتر متصل
شده است.

 .۴-۱فعال کردن کالینت:
مرورگر را باز کرده و آدرس  http://192.168.1.1را وارد کنید .واسط کاربری مودم در مرورگر شما باز می شود.
نام کاربری و رمزعبور پیش فرض admin ،می باشد.

www.irancell.ir

کامپیوترها را میتوان از طریق  USBیا شبکه  Wi-Fiبه مودم متصل نمود.

 .2-3معرفی واسط کاربری:

توجه:

• اگــر در حالــت اتصــال مــودم بــه کامپیوتــر از طریــق  ،USBدرایــور بــه صــورت  auto-runنصــب نشــد ،لطف ـ ًا
روی « »My Computerکلیک کرده و سپس درایور مودم را به صورت دستی نصب نمایید.
• در صورتــی کــه نصــب خــودکار موفقیــت آمیــز نبــود ،لطفــ ًا از عملکــرد صحیــح آنتــی ویــروس و نــرم افــزار
امنیتــی اطمینــان حاصــل نماییــد .اگــر از عملکــرد صحیــح آنهــا اطمینــان داریــد ،آنهــا را بســته و مجــدد ًا اقــدام
به نصب نمایید.

 .۲-۲شروع کار

• پــس از تکمیــل فراینــد نصــب ،دکمــه خاموش/روشــن را فشــار داده و  ۳ثانیــه نگــه داریــد تــا مــودم روشــن شــود.
• مودم را مجدد ًا راه اندازی نمایید.
• بعضــی از تنظیمــات بعــد از راه انــدازی مجــدد سیســتم فعــال مــی شــوند .البتــه هنگامــی کــه نیــاز بــه تغییــر
تنظیمــات باشــد ،مــودم بــه صــورت خــودکار مجــدد ًا راه انــدازی مــی شــود .پــس از راه انــدازی مجــدد ،صفحــه
وب بــه صــورت خــودکار بــه صفحــه اصلــی هدایــت مــی شــود و شــما بایــد بــرای اعمــال تغییــرات بعــدی
دوباره به سیستم وارد شوید.
خاموش کردن مودم
• هنگامــی کــه مــودم روشــن اســت ،دکمــه خاموش/روشــن را بــه مــدت  ۳ثانیــه نگــه داریــد تــا دســتگاه بــه
صورت خودکار خاموش شود.

 .2-3شرح نمایه ها وعملکرد آنها:

 .3شرح واسط کاربری
 .1-3فعال سازی:

مرورگــر را بــاز کنیــد و آدرس  http://192.168.1.1 IPرا وارد نماییــد تــا واســط مــودم در مرورگــر شــما بــاز شــود.
نام کاربری و رمز عبور پیش فرض » «adminاست.
توجه:

چنانچــه پــس از وارد کــردن آدرس  IPموفــق بــه بازکــردن
واســط نــرم افــزار مــودم نشــدید ،روی نمایــه میانبــر در
صفحــه  Desktopدو بــار کلیــک کنیــد تــا آدرس  IPمجــدد ًا
در مرورگــر وارد شــود .ســپس صفحــه را  Refreshنماییــد.

وضعیت باتری
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 .3-3تنظیمات سریع:

شمارنده ترافیک ()Wan> Traffic Statistics

سیم کارت ()Wan> APN Profile

در این صفحه فهرست  APNمربوط به سیم کارت ( )USIMنمایش داده می شود.

• همچنین در فهرســت پروفایل می توانید تنظیمات پیش فرض و ســایر تنظیمات مربوط به  APNرا مشــاهده نمایید.
( APNشبکه امن همراه) مرجعی برای نقطه دسترسی اینترنت است.
• درصــورت نیــاز بــه  APNدیگــر بــه عنــوان پیــش فــرض مــی توانیــد  APNفعلــی را ویرایــش یــا حــذف نماییــد،
و یا تنظیمات  APNجدیدی تعریف کنید (تعداد  APNهای تعریف شده نباید بیشتر از  10عدد باشد).
• نــام پروفایــل را انتخــاب کــرده و ســپس  APNرا وارد نماییــد .زمــان مــورد نظــر بــرای ایجــاد پروفایــل جدیــد
 APNرا نیــز وارد کنیــد.
توجــه :تنظیمــات  APNدر مــودم شــما بــه صــورت پیــش فــرض موجــود اســت .در صــورت نیــاز بــه انجــام ایــن
تنظیمــات بــه صــورت دســتی مــی توانیــد ازاطالعــات زیــر اســتفاده نماییــد.

Name: Irancell-Internet
APN: mtnirancell
وضعیت اتصال به شبكه ()Wan> Net Mode

در این صفحه می توانید حالت مورد نظر برای اتصال به شبکه را انتخاب نمایید.
• حالت شبكه :حالت های مختلف شبکه به ترتیب عبارتند از :حالت خودکار ،فقط  ،2Gفقط  ،3Gو فقط 4G
• رومینگ :می توانید رومینگ را روشن یا خاموش نمایید.
• حالت اتصال :می توانید حالت اتصال خودکار یا دستی را برای اتصال به شبکه انتخاب کنید.

کارت حافظه )(SMS> Sharing

• در ایــن صفحــه مــی توانیــد اطالعــات مربــوط بــه وضعیــت کارت حافظــه خــود را هنــگام جســتجو در فایــل هــا و
ایجاد پوشه های جدید ،مشاهده کنید.
• یـ�ک فایــل را در دایرکتــوری فعلــی کارت حافظــه بارگــزاری کنیــد .توجــه داشــته باشــید کــه بــه دلیــل محدودیــت
مرورگر ،تعداد کاراکترهای مربوط به نام فایل و مسیر اشتراک آن از  150کاراکتر بیشتر نشود.

پیامک )(SMS

از این صفحه برای مدیریت پیامک ها استفاده می شود.
سیم کارت ) :(USIMمحتویات «صندوق دریافت» یا «صندوق ارسال» سیم کارت )(USIM
کاربــر میتوانــد بــر روی نمایــه هــای واســط مربــوط کلیــک کــرده و گزینــه هــای مختلفــی ماننــد ایجــاد پیامــک جدیــد،
ویرایــش ،حــذف ،ارســال بــه دیگــران ،ارســال ،ارســال مجــدد و غیــره را انتخــاب نماید.
تنظیمات :تنظیمات مربوط به شماره مرکز پیامک )(SMS>Settings
این مودم میتواند به صورت خودکار شماره مرکز پیامک را از روی سیم کارت ) (USIMشما شناسایی کند .می توانید
ایــن تنظیمــات را بــه صــورت دســتی نیــز تغییــر دهیــد .بــرای اطــاع بیشــتر در رابطه با شــماره مرکز پیامک مــی توانید با
مرکز تماس ایرانسل به شماره ( 700از خطوط ایرانسل) و ( 09377000000از سایرخطوط) تماس حاصل فرمایید.

اطالعات مربوط به سرعت شبکه را می توانید با استفاده از گزینه عملکرد آماری ترافیک مشاهده نمایید.

عملیات
زمان کل اتصال ،مقدار داده های دریافت شده ،داده های ارسال شده ،مقدار کل داده ها
حذف آمار ترافیک
از منوی بازشده گزینه « »Restart Counterرا انتخاب نمایید.

فهرست اتصاالت )(Router> Device List

در ایــن قســمت نــام کلیــه تجهیــزات در فهرســت اطالعــات مربــوط به تجهیزات آورده شــده اســت که عبارتنــد از :آدرس
 ،IPنــام میزبــان ،آدرس  ،MACحالــت اتصــال و زمــان اتصال.
تنظیمات شبکه وای فای ()Wi-Fi> SSID
•  :SSIDاین نام برای سایر دستگاه هایی که قابلیت استفاده از وای فای را دارند نمایش داده می شود.
همچنیــن شــبکه وای فــای شــما نیــز بــا ایــن نــام شناســایی مــی شــود .طــول  SSIDبــا احتســاب کاراکتــر «_» ،بایــد
بین  1تا  32کاراکتر باشد.
•

 :Broadcastمیتوانید این گزینه را «فعال» یا «غیرفعال» نمایید.

•  :Max Number of Usersحداکثر تعداد مجاز کاربران وای فای را می توانید در اینجا تعیین کنید .در شــرایطی
کــه شــبکه شــما بــا مشــکل مواجــه مــی شــود مــی توانیــد تعــداد کاربرانی که می تواننــد به وای فای متصل شــوند را
محدود کنید .تعداد پیش فرض  10کاربر ( 5کاربر برای هر  )SSIDاست.
•  :Security Modeدر ایــن قســمت مــی توانیــد تنظیمــات مربــوط بــه امنیت شــبکه بی ســیم خــود را تعیین کنید .یکی
از حالتهــای رمزگــذاری را از فهرســت مربــوط انتخــاب کــرده و رمــز عبــور خــود را وارد نماییــد .در صورت انتخاب
گزینــه «بــدون رمــز» ،کلیــه دســتگاه هایــی کــه قابلیت اتصــال به وای فای را دارند می تواننــد از طریق  WLANبدون
نیاز به هیچ رمز عبوری به مودم شما متصل شوند.
•  :Noneامنیتــی وجــود نــدارد .از آنجایــی کــه دیگــران مــی تواننــد بــه راحتــی بــه مــودم شــما متصــل شــده و از
اینترنت آن استفاده کنند ،انتخاب این گزینه به هیچ وجه توصیه نمی شود.
•  :WEP 64 Bit - Sharedســطح امنیتــی پاییــن تــری دارد .بــا دســتگاه هــای وای فــای قدیمــی و جدیــد کار
مــی کنــد .اســتفاده از ایــن پروتــکل تنهــا در صورتــی توصیــه مــی شــود کــه دســتگاه شــما از پروتــکل هــای
امنیتــی  WPAیــا  WPA2پشــتیبانی نکنــد WEP .مشــترک بــرای رمزنــگاری و احــراز هویــت از کلیدهــای
یکســان اســتفاده مــی کنــد کــه در نتیجــه امنیــت آن کمتــر از پروتــکل  WEPبــاز اســت .ایــن پروتــکل بــه 5
کاراکتر اسکی یا عدد هگزاسیمال  10رقمی نیاز دارد.
•  : WEP 128 Bit - Sharedســطح امنیتــی پاییــن تــری دارد .بــا دســتگاه هــای وای فــای قدیمــی و جدیــد کار
مــی کنــد .اســتفاده از ایــن پروتــکل تنهــا در صورتــی توصیــه مــی شــود کــه دســتگاه شــما از پروتــکل هــای
امنیتــی  WPAیــا  WPA2پشــتیبانی نکنــد WEP .مشــترک بــرای رمزنــگاری و احــراز هویــت از کلیدهــای یکســان
اســتفاده مــی کنــد کــه در نتیجــه امنیــت آن کمتــر از پروتــکل  WEPبــاز اســت .ایــن پروتــکل بــه  13کاراکتــر
اسکی یا عدد هگزاسیمال  26رقمی نیاز دارد.
•  : WEP 64 Bit - Openســطح امنیتــی پاییــن تــری دارد .بــا دســتگاه هــای وای فــای قدیمی و جدید کار می کند.
اســتفاده از ایــن پروتــکل تنهــا در صورتــی توصیــه مــی شــود کــه دســتگاه شــما از پروتــکل هــای امنیتــی WPA
یــا  WPA2پشــتیبانی نکنــد WEP .بــاز از ایــن کلیــد فقــط بــرای احــراز هویــت اســتفاده مــی کنــد .ایــن پروتــکل
به  5کاراکتر اسکی یا عدد هگزاسیمال  10رقمی نیاز دارد.
•  :WEP 128 Bit - Openســطح امنیتــی پاییــن تــری دارد .بــا دســتگاه هــای وای فــای قدیمی و جدید کار می کند.
اســتفاده از ایــن پروتــکل تنهــا در صورتــی توصیــه مــی شــود کــه دســتگاه شــما از پروتــکل هــای امنیتــی WPA
یــا  WPA2پشــتیبانی نکنــد WEP .بــاز از ایــن کلیــد فقــط بــرای احــراز هویــت اســتفاده میکنــد .ایــن پروتــکل بــه
 13کاراکتر اسکی یا عدد هگزاسیمال  26رقمی نیاز دارد.
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•

 :WPA-Personal TKIPایــن پروتــکل از اســتانداردهای امنیتــی قدرتمنــدی اســت کــه بیشــتر دســتگاه هــای
وای فای از آن پشتیبانی می کنند .این پروتکل به  8تا  63کاراکتر اسکی نیاز دارد.

•

 :WPA-Personal TKIP/AESایــن پروتــکل از اســتانداردهای امنیتــی قدرتمنــدی اســت کــه بیشــتر
دســتگاه هــای وای فــای از آن پشــتیبانی مــی کننــد .ایــن پروتــکل بــه  8تــا  63کاراکتــر اســکی نیــاز دارد.

•

 : WPA2-Personal AESایــن پروتــکل ،اســتاندارد امنیتــی قدرتمندتــر و جدیدتــری اســت .تنهــا دســتگاه هــای
وای فــای جدیدتــر قابلیــت اســتفاده از ایــن پروتــکل را دارنــد .ایــن پروتــکل بــه  8تا  63کاراکتر اســکی نیاز دارد.

•

 :WPA2-Personal TKIP/AESاین پروتکل ،اســتاندارد امنیتی قدرتمندتر و جدیدتری اســت .تنها دســتگاه های
وایفــای جدیدتــر قابلیــت اســتفاده از ایــن پروتــکل را دارنــد .ایــن پروتــکل بــه  8تا  63کاراکتر اســکی نیاز دارد.

•

 : WPA/WPA2 Personalدستگاه های وای فایی که از پروتکل های  WPAیا  WPA2استفاده می کنند
قابلیت اتصال به این مودم را دارند .اکثر دستگاه های وای فای از این مودم پشتیبانی می کنند .این
پروتکل به  8تا  63کاراکتر اسکی نیاز دارد.

.4تنظیمات پیشرفته

در تنظیمــات پیشــرفته میتوانیــد قســمتهای راهنمــا ،WAN ،تنظیمــات وای فــای ،روتــر و سیســتم را ببینیــد.
پــس از انجــام تغییــرات ،بــرای ذخیــره کــردن همــه تنظیمــات روی گزینــه « »Saveو بــرای لغــو آنهــا روی گزینــه
« »Cancelکلیــک کنیــد.

WAN
•

•

زمان سیستم ()System> Time
•
•
•
•

زمان فعلی :زمان فعلی مودم را نشان می دهد.
وضعیت :وضعیت سیستم را می توانید روی «خودکار» یا «دستی» تنظیم کنید.
سرور  :NTPزمان دریافت آدرس سرور  NTPروتر را نشان میدهد.
منطقه زمانی :منطقه زمانی را میتوانید به طور دستی تنظیم کنید.

تنظیمات شبکه ()Home

•
•
•
•
•

بــرای محافظــت از مــودم در برابــر کاربــران دیگــر میتوانیــد  USIMرا بــه وســیله  PINقفــل و بــاز کنیــد.
چنانچه کاربر تمایلی به ادامه اســتفاده از  PINنداشــته باشــد ،می تواند گزینه «غیرفعال ســازی» را انتخاب
کند ،سپس  PINصحیح را وارد کرده و برای غیرفعال کردن قفل بر گزینه « »Saveکلیک کند.
توجــه :اگــر کــد  PINســه بــار اشــتباه وارد شــود ،شناســه ( PUKکــد هشــت رقمــی) مــورد نیــاز خواهــد بــود.
چنانچــه کــد  PUKنیــز  9بــار پیاپــی اشــتباه وارد شــود ،ســیم کارت خواهــد ســوخت .بــرای اطــاع از جزئیــات

بــا کلیــک بــر روی نمایــه « ،»Connectنــرم افــزار بــه طــور خــودکار بــه شــبکه متصــل خواهــد شــد .بــا کلیــک دوبــاره
بــر روی ایــن نمایــه مــی توانیــد اتصــال بــه شــبکه را قطــع کنیــد.
توجه:

•

•
•

بــرای محافظــت از مــودم در برابــر اســتفاده غیرمجــاز مــی توانیــد ســیم کارت ( )USIMخــود را بــا PIN
قفــل کنیــد .وضعیــت کنونــی  PINو ســایر مــوارد مربــوط بــه وارد کــردن رمزهــای  PINو  PUKدر همیــن
صفحه نمایش داده شده است.

در صورتــی کــه بخواهیــد قفــل ســیم کارت خــود را بــاز کنیــد یــا  PINجدیــدی را وارد کنیــد ،بــه  PINقبلــی
احتیــاج خواهیــد داشــت .زمانــی کــه قصــد اســتفاده از  PINرا نداریــد »Lock« ،را انتخــاب کــرده و روی
گزینه « »Saveکلیک نمایید.

در صورتــی کــه  PINرا  3بــار اشــتباه وارد کنیــد ،سیســتم از شــما درخواســت مــی کنــد  PUKکــه یــک
کــد  8رقمــی اســت را وارد کنیــد .در صــورت اشــتباه وارد کــردن  PUKبــه تعــداد  9بــار پشــت ســر هــم،
ســیم کارت می ســوزد .در این صورت ،برای اطالعات بیشــتر با مرکز تماس ایرانســل تماس حاصل نمایید.

سایر وضعیتها
مــواردی کــه روی صفحــه نمایــش داده مــی شــود شــامل وای فــای ،نــوع امنیــت ،کانــال ،آدرس  MACمــودم ،شناســه
بیــن المللــی تجهیــزات موبایــل ( ،)IMEIگــزارش زمــان برقــراری خدمــات و ســایر داده هــا و اطالعات مربوط می باشــد.

:Profile APN
این صفحه فهرست  APNرا نشان می دهد.
در فهرســت پروفایل ها ،تنظیمات پیش فرض و ســایر تنظیمات  APNرا مشــاهده خواهید کرد که به نقطه دسترســی
اینترنت اشاره می کند.
شــما مــی توانیــد  APNدیگــری را بــه عنــوان پیــش فــرش انتخــاب کنیــد APN ،هــای موجود را تغییر دهید یا حذف کنید
یا حداکثر  APN 10جدید بسازید.
برای ایجاد پروفایل جدید  APNالزم است نام پروفایل ،APN ،را مشخص نمایید.
:Net Search
وضعیــت «خــودکار» بــه عنــوان روش پیــش فــرض انتخــاب شــبکه تنظیم شــده اســت .اگر بــر روی «»Refresh
کلیــک کنیــد فهرســت شــبکه هــا نشــان داده مــی شــود کــه همــه شــبکه هــای جســتجو شــده را شــامل مــی شــود.
پس از انتخاب یکی از شبکه های موجود در فهرست ،دستگاه در آن شبکه ثبت خواهد شد.
:Net Mode
در این صفحه می توانید روش مورد نظرتان برای اتصال به شبکه را تنظیم کنید.
 :Network Modeروش اتصال به شبکه ،به ترتیب روشهای خودکار ،فقط  3Gو فقط .4G
 :Roamingدر این قسمت می توانید گزینه رومینگ را خاموش یا روشن کنید.
 :Connect Modeدر ایــن قســمت مــی توانیــد روش اتصــال خــودکار یــا روش اتصــال دســتی بــه شــبکه را
انتخاب کنید.
:PIN

بیشتر با مرکز تماس ایرانسل ،ارتباط برقرار کنید.

• :Traffic Statistics
اطالعــات مربــوط بــه ســرعت شــبکه را مــی توانیــد بــا اســتفاده از گزینــه عملکــرد آمــاری ترافیک مشــاهده نمایید.

عملیات

زمــان کل اتصــال ،مقــدار داده هــای دریافــت شــده ،داده هــای ارســال شــده ،مقــدار کل داده هاحــذف آمــار ترافیــک
از منوی بازشده گزینه « »Restart Counterرا انتخاب نمایید.

WiFi
• Basic

•
•
•

 :WiFi Switchیکی از گزینه های «فعال سازی» یا «غیرفعال سازی» را انتخاب کنید.
 :Wireless Interfaceبــا انتخــاب واســط هــای بــی ســیم مختلــف ،گزینــه هــای متعــددی در اختیــار شــما
قرار می گیرد802.11b/g/n ; 802.11b/g ; 802.11g Only ; 802.11b Only .
 :Regulatory Domainدامنه نقطه دسترسی وای فای را انتخاب نمایید.
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•
•

•

 :Chancelدامنه های مختلف کانال های متفاوتی دارند.
 :Beacon Intervalمنظــور از فاصلــه زمانــی  Beaconفرکانــس بســته هــای منتشــر شــده از مــودم اســت
کــه از آن در شــبکه هــای بــی ســیم اســتفاده مــی شــود .از مقادیــر کــم جهــت پیــدا کــردن و اتصــال بــا مــودم
استفاده می شود در حالیکه از مقادیر باالتر برای ذخیره برق استفاده می شود.

SSID

•  :SSIDایــن نــام بــرای ســایر دســتگاه هایــی کــه قابلیــت اســتفاده از وای فــای را دارنــد نمایــش داده مــی شــود.
همچنیــن شــبکه وای فــای شــما نیــز بــا ایــن نــام شناســایی مــی شــود .طــول  SSIDبــا احتســاب کاراکتــر «_»،
باید بین  1تا  32کاراکتر باشد.
•

 :Broadcastمیتوانید این گزینه را «فعال» یا «غیرفعال» نمایید.

•

 :Max Number of Usersحداکثــر تعــداد مجــاز کاربــران وای فــای را مــی توانیــد در اینجــا تعییــن کنیــد .در
شرایطی که شبکه شما با مشکل مواجه می شود می توانید تعداد کاربرانی که می توانند به وای فای متصل
شوند را محدود کنید .تعداد پیش فرض  10کاربر است.

•  :Security Modeدر ایــن قســمت مــی توانیــد تنظیمــات مربــوط بــه امنیــت شــبکه بــی ســیم خــود را تعیین کنید.
یکــی از حالــت هــای رمزگــذاری را از فهرســت مربــوط انتخــاب کــرده و رمــز عبــور خــود را وارد نماییــد .در
صــورت انتخــاب گزینــه «بــدون رمــز» ،کلیــه دســتگاه هایــی کــه قابلیــت اتصــال بــه وای فای را دارند مــی توانند
از طریق  WLANبدون نیاز به هیچ رمز عبوری به مودم شما متصل شوند.
•

 :Noneامنیتــی وجــود نــدارد .از آنجایــی کــه دیگــران مــی تواننــد بــه راحتــی بــه مــودم شــما متصــل شــده و از
اینترنت آن استفاده کنند ،انتخاب این گزینه به هیچ وجه توصیه نمی شود.

•  : WEP 64 Bit - Sharedســطح امنیتــی پاییــن تــری دارد .بــا دســتگاه هــای وای فــای قدیمی و جدید کار میکند.
اســتفاده از ایــن پروتــکل تنهــا در صورتــی توصیــه مــی شــود کــه دســتگاه شــما از پروتــکل هــای امنیتــی WPA
یــا  WPA2پشــتیبانی نکنــد WEP .مشــترک بــرای رمزنــگاری و احــراز هویــت از کلیدهــای یکســان اســتفاده
مــی کنــد کــه در نتیجــه امنیــت آن کمتــر از پروتــکل  WEPبــاز اســت .ایــن پروتــکل بــه  5کاراکتــر اســکی یــا عــدد
هگزادسیمال  10رقمی نیاز دارد.
•  : WEP 128 Bit - Sharedســطح امنیتــی پاییــن تــری دارد .بــا دســتگاه هــای وای فــای قدیمــی و جدیــد کار
مــی کنــد .اســتفاده از ایــن پروتــکل تنهــا در صورتــی توصیــه مــی شــود کــه دســتگاه شــما از پروتــکل هــای
امنیتــی  WPAیــا  WPA2پشــتیبانی نمــی کنــد WEP .مشــترک بــرای رمزنــگاری و احــراز هویــت از کلیدهــای
یکســان اســتفاده مــی کنــد کــه در نتیجــه امنیــت آن کمتــر از پروتــکل  WEPبــاز اســت .ایــن پروتــکل بــه 13
کاراکتر اسکی یا عدد هگزادسیمال  26رقمی نیاز دارد.
•  :WEP 64 Bit - Openســطح امنیتــی پاییــن تــری دارد .بــا دســتگاه هــای وای فــای قدیمــی و جدیــد کار می کند.
اســتفاده از ایــن پروتــکل تنهــا در صورتــی توصیــه مــی شــود کــه دســتگاه شــما از پروتــکل هــای امنیتــی WPA
یــا  WPA2پشــتیبانی نکنــد WEP .بــاز از ایــن کلیــد فقــط بــرای احــراز هویــت اســتفاده میکنــد .ایــن پروتــکل بــه
 5کاراکتر اسکی یا عدد هگزادسیمال  10رقمی نیاز دارد.
•  :WEP 128 Bit - Openســطح امنیتــی پاییــن تــری دارد .بــا دســتگاه هــای وای فــای قدیمــی و جدیــد کار می کند.
اســتفاده از ایــن پروتــکل تنهــا در صورتــی توصیــه مــی شــود کــه دســتگاه شــما از پروتــکل هــای امنیتــی WPA
یــا  WPA2پشــتیبانی نکنــد WEP .بــاز از ایــن کلیــد فقــط بــرای احــراز هویــت اســتفاده مــی کنــد .ایــن پروتــکل بــه
 13کاراکتر اسکی یا عدد هگزادسیمال  26رقمی نیاز دارد.

•  :WPA-Personal TKIP/AESایــن پروتــکل از اســتانداردهای امنیتــی قدرتمنــدی اســت که بیشــتر دســتگاه های
وای فای از آن پشتیبانی می کنند .این پروتکل به  8تا  63کاراکتر اسکی نیاز دارد.
•

 : WPA2-Personal AESایــن پروتــکل ،اســتاندارد امنیتــی قدرتمندتــر و جدیدتــری اســت .تنهــا دســتگاه هــای
وای فــای جدیدتــر قابلیــت اســتفاده از ایــن پروتــکل را دارنــد .ایــن پروتــکل بــه  8تــا  63کاراکتــر اســکی نیــاز دارد.

•  :WPA2-Personal TKIP/AESاین پروتکل ،استاندارد امنیتی قدرتمندتر و جدیدتری است .تنها دستگاه های
وای فــای جدیدتــر قابلیــت اســتفاده از ایــن پروتــکل را دارنــد .ایــن پروتــکل بــه  8تــا  63کاراکتــر اســکی نیــاز دارد.
•  : WPA/WPA2 Personalدســتگاه هــای وای فایــی کــه از پروتــکل هــای  WPAیــا  WPA2اســتفاده مــی کننــد
قابلیــت اتصــال بــه ایــن مــودم را دارنــد .اکثــر دســتگاه هــای وای فــای از ایــن مــودم پشــتیبانی
می کنند .این پروتکل به  8تا  63کاراکتر اسکی نیاز دارد.

MAC filtering

•

:Filter MAC

• از فیلترینــگ  MACبــرای کنتــرل دسترســی بــه برخــی از آدرس هــای  MACاســتفاده مــی شــود .یکــی از گزینــه هــای
«فعال سازی» یا «غیرفعال سازی» را انتخاب کنید.

•

:MAC Filter Mode

• امــکان اتصــال بــرای کلیــه دســتگاه هــای موجــود در فهرســت :در ایــن حالــت کلیــه دســتگاه هــای موجــود در
فهرست قادر به اتصال به شبکه می باشند.
• مســدود نمــودن کلیــه دســتگاه هــای موجــود در فهرســت :در ایــن حالــت کلیــه دســتگاه هــا بــه جــز آنهایــی کــه
در فهرست آمده است مجاز به اتصال به شبکه هستند.

• :MAC Filter List
• نشانی  MACدر این قسمت نمایش داده میشود .کاربر میتواند حداکثر  10تنظیم جدید به فهرست
اضافه نماید و موارد موجود را اصالح یا حذف نماید.

MAC filtering

 WPSراهــی مســتقیم بــه منظــور برقــراری تنظیمــات بــی ســیم میــان مــودم و کالینــت بــی ســیم فراهــم مــی آورد.
اطمینــان حاصــل نماییــد کــه مــودم انتخابــی شــما ویژگــی مذکــور را دارا مــی باشــد .در ابتــدا گزینــه  WPSرا
فعــال نماییــد .در صورتــی کــه از طریــق « »PINاقــدام بــه فعــال ســازی مــی کنیــد ،گزینــه « PINکالینــت» را
انتخــاب کنیــد .در صورتــی کــه از طریــق « »PBCاقــدام بــه فعــال ســازی مــی کنیــد ،پــس از فشــار دکمــه «WI-FI /
 »WPSیــا انتخــاب گزینــه «ذخیــره» ،بــه مــدت  120ثانیــه دکمــه « »WPSمــودم را فشــار دهیــد تــا ارتبــاط برقــرار
شــود .در نهایــت بــر روی گزینــه «ذخیــره» در قســمت تنظیمــات کلیــک نماییــد .همچنیــن مــی توانیــد گزینــه
« »No Connectionو ســپس «ذخیــره» را انتخــاب نمــوده تــا تنظیمــات بــدون برقــراری ارتبــاط ذخیــره شــوند.

•  :WPA-Personal TKIPایــن پروتــکل از اســتانداردهای امنیتــی قدرتمنــدی اســت کــه بیشــتر دســتگاه هــای
وای فای از آن پشتیبانی می کنند .این پروتکل به  8تا  63کاراکتر اسکی نیاز دارد.

www.irancell.ir

Router

•

DMZ
 DMZیــک زیرشــبکه منطقــی یــا فیزیکــی اســت کــه خدمــات خارجــی یــک ســازمان را در معــرض یــک شــبکه
نامطمئن بزرگتر که معمو ًال اینترنت است قرار میدهد.

•

Basic
تنظیمات اولیه شبکه روتر
 :UPnPگزینه «فعال» یا «غیرفعال» را انتخاب نمایید.
 :L2TP Pass-Throughگزینه «فعال» یا «غیرفعال» را انتخاب نمایید.
 :PPTP Pass-Throughگزینه «فعال» یا «غیرفعال» را انتخاب نمایید.
 :IPSec Pass-Throughگزینه «فعال» یا «غیرفعال» را انتخاب نمایید.

•

LAN
ایــن قســمت بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا شــبکه هــای داخلــی بــرای مــودم خــود تنظیــم کنیــد کــه شــامل آدرس IP
روتر ،Subnet Mask ،سرور  ،DHCPمجموعه  DHCP IPو  DHCP Lease Timeمی شود.
 :Address IPآدرس  IPروتر بر روی  LANبه صورت پيش فرض  192 • 168 • 1 • 1می باشد.
 :Subnet Maskشبکه  LANداخلی روتر به صورت پيش فرض  255 • 255 • 255 • 0می باشد.
 :Server DHCPســرور  DHCPبــه طــور خــودکار بــرای مــودم هــای موجــود در شــبکه آدرس هــای  IPتعییــن
می کند .شما می توانید گزینه «فعال» یا «غیرفعال» را انتخاب نمایید.
 :DHCP IP Poolمحدودهای از آدرسهای  IPموجود را به منظور دسترسی ارائه میدهد.
 :DHCP Lease Timeمــدت زمانــی کــه مــودم مــی توانــد از آدرس هــای  IPتعییــن شــده پیــش از نیــاز بــه
تجدید آنها استفاده نماید.
 :DNS Modeشما می توانید گزینه «خودکار» یا «دستی» را انتخاب نمایید.

•

Static DHCP
بــا اســتفاده از  ،DHCPآدرســهای  IPبــه صــورت پویــا اختصــاص داده مــی شــوند .عمومـ ًا مــودم هــا آدرس IP
ثابــت ندارنــد .امــا گاهــی اوقــات ممکــن اســت در حالیکــه همچنــان از  DHCPبــرای باقــی مــودم هــا در شــبکه
خود استفاده میکنید ،بخواهید آدرس  IPثابتی را به یک مودم اختصاص دهید.
ممکــن اســت بخواهیــد ایــن کار را مثـ ًا بــا اســتفاده از یــک ســرور وب ،ســرور  FTPیــا ســرور مدیــا انجــام دهیــد.
 :Hostnameنام مودمی که می خواهید آدرس  IPرا به آن اختصاص دهید.
 :MAC Addressآدرس  MACمربوط به مودمی که می خواهید آدرس  IPرا به آن اختصاص دهید.
 :IP Addressآدرس  IPثابتی را که می خواهید به مودم اختصاص دهید وارد نمایید.
مــی توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه آیــا آن را فعــال نمایید یا خیــر و همچنین می توانید کالینت جدید اضافه نموده
و کالینت های موجود را ویرایش یا حذف نمایید.

•

DDNS
 DNS( DDNSپویــا) سرویســی اســت کــه نــام هــای دامنــه اینترنــت را بــه آدرس هــای  IPمســیر دهــی مــی کنــد.
 DDNSهدفی مشابه  DNSرا برآورده می سازد DDNS :به کسانی که میزبان سرور  FTPیا وب هستند امکان
می دهدکه یک نام عمومی را به کاربران آتی اعالم نمایند.

برای استفاده از کدهای دستور ایرانسل به این منو مراجعه شود.

•
•
•
•

Filter IP
از فیلتر  IPبه منظور کنترل دسترسی به آدرس های  IPاستفاده میشود.
جهت غیرفعال نمودن این عملکرد ،گزینه «عدم فیلتر کردن» را انتخاب نمایید.
جهــت مســدود نمــودن آدرس هــای  IPکــه در فهرســت فیلتــر  IPقــرار داده ایــد ،گزینــه «»Block all in list
را انتخاب نمایید.
حداکثــر  10پیکربنــدی جدیــد در فهرســت مــی توانیــد اضافــه کنیــد یــا مــوارد موجــود را ویرایــش کــرده یــا
حذف نمایید.

• :System Set
• Change Password
 :New Usernameنام کاربری جدیدی را وارد نمایید.
 :New Passwordرمــز عبــور جدیــد را وارد کنیــد .آن را تأییــد کــرده و ســپس جهــت تکمیــل تنظیمــات روی
گزینه «ذخیره» کلیک نمایید.
• :Change Settings
 :System Work Modeدو گزینه موجود عبارتند از «اولویت عملکرد» و «اولویت ذخیره باتری».
زمانــی کــه گزینــه «اولویــت ذخیــره باتــری» را انتخــاب مــی کنیــد ،دو گزینــه «زمــان ســنج باتــری در حالــت
آماده فعالیت» و «خاموشی نور پس زمینه» وجود دارد.
 :Turn Off Backlightکاربر می تواند زمانی مشخص را برای خاموش کردن نور پس زمینه نمایشگر انتخاب نماید.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Filter URL
از فیلتر  URLجهت کنترل دسترسی دستگاه های موجود در  LANبه URLهای خاص استفاده می شود.
جهت غیرفعال نمودن این عملکرد ،گزینه « »No filteringرا انتخاب نمایید.
جهــت مســدود نمــودن دسترســی کلیــه مــودم هــا در  LANبــه URLهایــی کــه در فهرســت فیلترینــگ URL
مشخص نموده اید ،گزینه «مسدود کردن همه موارد موجود در فهرست» را انتخاب نمایید.
حداکثــر  10پیکربنــدی جدیــد در فهرســت مــی توانیــد اضافــه کنیــد ،یــا مــوارد موجــود را ویرایــش کــرده یــا
حذف نمایید.

•

Port Forwarding
از انتقــال پــورت جهــت انتقــال ترافیــک ورودی بــه پــورت هــای مشــخص یــا آدرس هــای اینترنــت در شــبکه
شما استفاده می شود.

•

• Device List
فهرســت مــودم دربرگیرنــده اطالعــات مــودم در  LANاز جملــه آدرس  ،IPنــام میزبــان ،آدرس  MACو حالــت
اتصال است.

•
•

SMS

از این صفحه برای مدیریت پیامک ها استفاده می شود.
کاربــر مــی توانــد بــر روی نمایــه هــای واســط مربــوط کلیــک کــرده و گزینــه هــای مختلفــی ماننــد ایجــاد پیامــک
جدید ،ویرایش ،حذف ،ارسال به دیگران ،ارسال ،ارسال مجدد و غیره را انتخاب نماید.
تنظیمات :تنظیمات مربوط به شماره مرکز پیامک.
این مودم می تواند به صورت خودکار شــماره مرکز پیامک را از روی ســیم کارت ( )USIMشــما شناســایی
کنــد .مــی توانیــد ایــن تنظیمــات را بــه صــورت دســتی نیــز تغییــر دهیــد .بــرای اطالع بیشــتر در رابطه با شــماره
مرکز پیامک با مرکز تماس ایرانسل ،ارتباط برقرار کنید.

• Phonebook
ســیم کارت ( :)USIMاطالعــات دفترچــه تلفــن ذخیــره شــده در  USIMدر ایــن قســمت نمایــش داده مــی شــود.
کاربــران میتواننــد بــا کلیــک روی دکمــه هــای نمایــه در صفحــه پیکربنــدی ،اقــدام بــه افــزودن ،ویرایــش،
حذف ،خروجی گرفتن ،جستجو و دیگر عملکردها نماید.
توجه :حذف اطالعات دفترچه تلفن توسط کاربر قابل بازگشت نیست ،لطف ًا دقت نمایید.
•

Sharing
میتوانید در زمان مرور فایل محلی وضعیت اطالعات کارت حافظه را مشاهده و پوشه ایجاد نمایید.
یــک تــک فایــل را در دایرکتــوری کارت حافظــه بارگــذاری کنیــد .بــه دلیــل محدودیــت هــای مرورگــر ،تعــداد
کاراکترهای نام فایل و مسير اشتراک نباید بیش از  150کاراکتر باشد.

USSD

System

•
•
•
•

Config
 :Resetجهت تنظیم مجدد پیکربندی به حالت کارخانه روی گزینه «تنظیم مجدد» کلیک نمایید.
 :Backup Settingsجهــت تهیــه فایــل پشــتیبان از فایــل پیکربنــدی کامپیوتــر محلــی روی گزینــه «»Backup
کلیک نمایید.
 :Restore Settingsجهــت بازیابــی تنظیمــات از فایــل پيكربنــدی ذخیــره شــده در کامپیوتــر محلــی ،روی
گزینه « »Restoreکلیک نمایید.
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• :Update Firmware from File
در این صفحه می توانید نسخه میان افزار خود را به روز رسانی کنید.
توجه:
قبل از ارتقای میان افزار از کامل بودن شارژ باتری اطمینان یابید .ارتقای تجهیزات به اندکی زمان
نیاز دارد .در حین ارتقای میان افزار برق را قطع نکرده یا باتری را خارج نکنید.
در طول ارتقای میان افزار صفحه مربوط را نبندید .پس از پایان ارتقای میان افزار مودم را مجدد ًا راه
اندازی کرده و دوباره به شبکه  WLANمتصل شوید .در طول نصب به پیام های فوری مربوط به
اتصال توجه کنید .پس از اتصال به  WLANبه صفحه اصلی بازگردید.
•
•
•
•
•

:Time
 :Current Timeزمان فعلی مودم را نشان می دهد.
 :Modeوضعیت سیستم را می توانید روی «خودکار» یا «دستی» تنظیم کنید.
 :NTP Serverزمان دریافت آدرس سرور  NTPروتر را نشان می دهد.
 :Time Zoneمنطقه زمانی را میتوانید به طور دستی تنظیم کنید.

 .5هشدارها و اقدامات احتیاطی

لطف ـ ًا در عملکــرد مــودم اختــال ایجــاد نکنیــد ،ایــن امــر مــی توانــد موجــب بــروز تداخــل یــا خاموشــی ناگهانــی
و خطرنــاک گــردد.
لطفـ ًا دســتورالعمل هــای پزشــکی و بهداشــتی ســاختمان را رعایــت کنیــد .در صــورت نزدیــک بــودن بــه تجهیــزات
پزشــکی ،مــودم را خامــوش کنیــد.
به دلیل تداخل مودم با سیستم کنترل هواپیما ،لطف ًا مودم را در فرودگاه خاموش کنید.
کلیه مودم ها می توانند موجب تداخل در کار دستگاه ها شوند و بر عملکرد آنها تأثیر بگذارند.
مــودم را در مجــاورت وســایل الکترونیکــی بــا دقــت بــاال خامــوش کنیــد .چــرا کــه ممکــن اســت بــر عملکــرد ایــن
وســایل (از جملــه تجهیــزات پزشــکی نصــب شــده) تأثیــر بگــذارد.
از قــرار دادن ابزارهــای ذخیــره ســازی مغناطیســی ماننــد کارت هــای مغناطیســی و دیســک هــای فالپــی در
مجــاورت مــودم خــودداری کنیــد .پرتوهــای ســاطع شــده از مــودم ممکــن اســت موجــب پــاک شــدن اطالعــات
موجــود در آنهــا شــود.
از بــاز کــردن روتــر و وســایل جانبــی خــودداری کنیــد .تنهــا افــراد متخصــص میتواننــد مــودم را تعمیــر کننــد.
در مکان هایی که احتمال انفجار وجود دارد از مودم استفاده نکنید.
در دمای باال یا در مجاورت گازهای قابل اشتعال (مانند جایگاه سوخت) از مودم استفاده نکنید.
به منظور جلوگیری از آسیب به مودم یا انفجار ،فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید استفاده کنید.
مودم را در مجاورت مایعات و گازهای قابل اشتعال یا مواد منفجره قرار ندهید.
مــودم را در محیــط هایــی بــا دمــای بــاال نگهــداری نکنیــد زیــرا ایــن امــر موجــب کوتــاه شــدن طــول عمــر دســتگاه های
الکترونیکی شده ،به باتری آسیب می رساند یا موجب ذوب شدن وسایل جانبی میگردد.
مــودم را در محیــط هایــی بــا دمــای پاییــن قــرار ندهیــد زیــرا هنــگام بازگردانــدن آنهــا بــه دمــای معمولــی بخــار آب
وارد مــودم شــده و بــه مــدار الکترونیکــی آن آســیب میرســاند.
در هنــگام اســتفاده از مــودم ،از قوانیــن و مقــررات پیــروی نماییــد .بــه حریــم خصوصــی ،حقــوق قانونــی و منافــع
دیگــران احتــرام بگذاریــد.
به منظور جلوگیری از گرم شدن ،مودم را در معرض نور شدید آفتاب قرار ندهید.
جهــت جلوگیــری از آســیب ،مــودم را در محیــط خشــک قــرار داده و از وارد شــدن هــر گونــه مایعــات بــه درون
دســتگاه جلوگیــری نماییــد.
این محصول با دقت و طبق جدیدترین فناوری ها طراحی شده است ،در استفاده از آن احتیاط کنید.
از تمــاس کــودکان یــا حیوانــات خانگــی بــا مــودم ممانعــت نماییــد زیــرا ممکــن اســت موجــب قطــع شــدن یــا
آســیب بــه دســتگاه شــود.
قبــل از کار بــا دســتگاه دســتان خــود را بــه خوبــی خشــک کنیــد زیــرا ایــن امــر مــی توانــد موجــب بــرق گرفتگــی شــود.
انداختــن ،ضربــه زدن یــا اعمــال خشــونت مــی توانــد موجــب شکســتن مدارهــای الکترونیکــی داخلــی و اختــال
در عملکــرد مــودم شــود.
ســاعات طوالنــی کار کــردن ،ســیگنال ضعیــف یــا دمــای معمولــی اتــاق بــر عملکــرد و طــول عمــر مــودم تأثیــری نــدارد.
حداقل فاصله فیزیکی کاربر با مودم باید  20سانتیمتر باشد.

در مواقعی که اســتفاده از مودم ممنوع اســت یا ممکن اســت موجب اختالل
یا خطر شــود ،مودم را روشــن نکنید.
لطف ًا دستورالعمل های پزشکی و بهداشتی ساختمان را رعایت کنید .در صورت
نزدیک بودن به تجهیزات پزشکی ،مودم را خاموش کنید.

مودم را در هواپیما خاموش کنید .ممکن است مودم موجب اختالل در سیگنال های
کنترل هواپیما شود.
مــودم را در مجــاورت وســایل الکترونیکــی با دقت بــاال ،خاموش کنید؛ چرا
که ممکن اســت بر عملکرد این وســایل تأثیر بگذارد.

از بــاز کــردن مــودم و وســایل جانبــی خــودداری کنیــد .تنهــا افــراد متخصــص
مــی تواننــد مــودم را تعمیــر کننــد.

مــودم یــا وســایل جانبــی آن را در محفظه هایی با میدان مغناطیســی قــوی قرار ند هید.

از قــرار دادن ابزارهــای ذخیــره ســازی مغناطیســی در مجــاورت مــودم خــودداری کنیــد.
پرتوهای ساطع شده از مودم ممکن است موجب پاک شدن اطالعات موجود در آنها شود.
در دمــای بــاال یــا در مجــاورت گازهــای قابــل اشــتعال در اماکنــی ماننــد جایــگاه
ســوخت از مــودم اســتفاده نکنیــد.

مــودم را دور از دســترس کــودکان قــرار دهیــد .اجــازه اســتفاده از مــودم بدون حضور
والدیــن را به کــودکان ندهید.
بــه منظــور جلوگیــری از انفجــار ،فقــط از باتــری هــا و شــارژرهای مــورد تأییــد
اســتفاده کنیــد.
قوانین و مقررات استفاده از مودم را رعایت نمایید .به حریم خصوصی و
حقوق قانونی دیگران احترام بگذارید.

توصیه می شود از مودم در شرایط زیر استفاده کنید:
دما :صفر تا  35درجه سانتیگراد
رطوبت 10 :تا  90درصد
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