Model: HG532e
ابتدا یک مرورگر ()internet Explorer. Firefox, google chrome….

را باز کرده و

IP

مودم) (1.191619191را در  taskbarمانند شکل زیر وارد می کنیم9

 Usernameو  passwordرا تایپ می نماییم و  Loginرا می زنیم9
نکته :بخاطر داشته باشیم که بصورت پیش فرض  username: adminو  password: @Hua1234می
باشد9

در این قسمت یک نام و پسورد برای  wirelessانتخاب می نماییم و  Nextرا انتخاب می کنیم
نکته  :تنظیمات دقیق تر را در قسمت وایرلس میتوان انجام داد که در ادامه توضیح داده می شود9
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سپس از منوهای سمت چپ وارد قسمت  Basicشده و در بخش  ، WANو در  WAN Connection Tabبر اساس  vpi/vciمنطقه خود
(برای مخابرات  ) vpi:0 or 8 and VCI: 35 or 81یکی از ردیف ها را انتخاب می کنیم .و یا اگر  VPIو  VCIدیگری داشتیم در قسمت
 (newسمت راست یاال) یک ردیف دیگر به لیست اضافه می نماییم.

 )1نوع تنظیمات برای ( manual Connectionکانکشن روی )pc

Model: HG532e

 )2نوع تنظیمات برای ( PPPOE Connectionاصطالحا )Auto Connect
-

 VPI , VCIرا وارد می کنیم

-

در قسمت  Connection Typeحالت  PPPOEرا انتخاب می نماییم

-

در قسمت  Username&passwordشماره هایی را که از مخابرات به این منظور دریافت نموده ایم را تایپ می کنیم

نکته :اگر زمانی فقط در باز کردن برخی Pageها با مشکل مواجه شدید عدد MTUرا پایین تر وارد کنید (پیش فرض در حالت  Bridgeبرابر
 1011و در حالت  PPPOEبرابر  1942یا  1941می باشد)

تنظیمات وایرلس:
در منوهای سمت چپ  Basic/WLANرا انتخاب نموده و مانند شکل زیر  Configمی نماییم
منظور از  SSIDهمان نام وایرلس است ( نامی که روی لیست وایرلسهای لپ تاپ و یا تلفن همراه نمایش داده می شود).
در قسمت  Securityیک  Modeبرای نوع رمزگذاری انتخاب کرده و در کادر  WPA pre-shared keyیک رمز حداقل  8رقمی که ترجیا
ترکیب حروف و اعداد و شکلها باشد وارد نمایید.
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تنظیمات وایرلس:

در مسیر  Basic/WLANمی توان تنظیمات پیشرفته تری برای وایرلس انجام داد

 -1در قسمت  Modeمی توان استانداردهای مختلفی را برگزید()b/g/n
الزم به ذکر است که اگر چند سیستم همزمان با  modeهای مختلف به مودم وصل شوند همه با  Modeپایین تر به مودم  connectمی
شوند.
 -2در قسمت  channelهم می توان کشور ایران را انتخاب نماییم
 -3در قسمت  SSID Indexنامی دلخواه برای وایرلس می نویسیم
 -9در ردیف  Maximum number of accessing deviceمی توان حداکثر تعداد همزمان  connectشدن به مودم را تعیین کرد(البته
باید به پهنای باند و تعداد حداکثری مجاز مودم را در نظر گرفت)
 -0برای فعال کردن وایرلس باید  SSIDرا  Enableکرد.
 -6اگر بخواهیم نام وایرلس را مخفی نماییم Hide broadcast،را  Enableنماییم
 -7در قسمت  Securityیک حالت از انواع پسوردگذاری را انتخاب می کنیم( پیشنهاد ما  WPA2-Pskاست)
نکته PSK :یعنی  Personalو حالت دیگر  WPA2رمزگذاری تحت شبکه است.
 -4در ردیف  WPA pre-shared keyدر یک رمز حداقل  4رقمی با ترکیب حروف و اعداد(برای اطمنان باالتر) تایپ می کنیم
بقیه موارد را به صورت پیش فرض خودش ،تغییر نمی دهیم.
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برای تغییر  Usernameو  Passwordورود به مودم از مسیر زیر تغییرات را انجام دهید.

Maintenance/Account

در نهایت به مسیر  Maintenance/Deviceرفته و از Tabباالی صفحه  Resetرا انتخاب ،و دکمه  Rebootرا می زنیم.

