
 

 

 DIR-822دی لینک روترآموزش کانفیگ 

 .مراحل زیر را انجام دهید D-Link DIR-822روتربرای پیکربندی یا راه اندازی تنظیمات اولیه  (1

 .وارد شوید Modem به تنظیمات IP 192.168.0.1 ابتدا از طریق آی پی یا (2

 .را بزنید Next در صفحه باز شده (3

 .بزنید Next انتخاب کنید و روی PPPoE را روی حالت Internet connection در صفحه باز شده حالت اتصال به اینترنت یا (4

 .را بزنید Next ارائه شده از سرویس دهنده اینترنت تان را وارد کنید و (Password) یا پسورد و گذرواژه (User Name) حال نام کاربری (5

 (GHz 5و   2.4برای هر دو باند ).نام کاربری و رمزعبور برای وای فای مشخص کنید Wi-Fi Password و Network Name در کادر (6

 .کنید Finish و در انتها Next مشخص وروترد به تنظیمات یک رمز عبور برای ورو Device Admin Password در کارد (7

 .رمز عبوری که مشخص کردید را وارد کنید Admin Password حال در قسمت (8

 .را انتخاب کنید Internet یا Wizard و سپس Settings از منو باالی صفحه (9

10) My Internet Connectionرا برروی PPPoE قرار دهید. 

 .رمزعبوری که ارائه دهنده اینترنت تان به شما داده را وارد نمایید Password نام کاربری و Username در کادر (11

12) Reconnect Modeرا برروی Always On قرار دهید. 

 .بزنید Save در نهایت برروی (13

رمز وای فای   Password نام وایرلس و WiFi Name (SSID) بروید در قسمت Wireless به Settings برای تنظیمات وای فای از منو (14

  5(GHz)و  2.4(GHz)برای باند  .را مشخص کنید

15) Security Modeرا برروی WPA/WPA2-(Personal) قرار دهید. 

 .بزنید Save در نهایت برروی (16

 D-Link DIR-822روترآموزش ریست 

یک کلید وجود دارد که با نگه  روتردی لینک در پایین دستگاه روتر (Factory Reset) ریست فکتوری یا بازگشت به تنظیمات کارخانه Reset جهت

راه  Modem یک بار بصورت چشمک زن خاموش و روشن شده و پس از انجام این عملروترداشتن آن به مدت چند ثانیه تمامی چراغ های روی 

 .اندازی مجدد می شود و به تنظیمات اولیه باز می گردد

 

 

 



 

 

 DIR-822دی لینک  روتربه  IP Mac آموزش افزودن

 .بصورت زیر عمل کنید DIR-822 دی لینکروتردر  Mac Filter یا مک فیلتر IP Mac برای افزودن آی پی مک

 .شویدروتروارد تنظیمات  192.168.0.1ابتدا از طریق آی پی  (1

 .را برگزینید Advanced یا Setting حال از سربرگ ها باال گزینه (2

آی پی مک دستگاه هایی که میخواهید اضافه کنید   Mac Address Filter را انتخاب نمایید و در قسمت Network Filter ون گزینه اکن (3

 .وارد نمایید

 .را بزنید Saveدر پایان (4

 DIR-822 دی لینکروترآموزش مخفی کردن نام وای فای 

 .مراحل زیر را انجام دهید 822دی لینک دی ای آر روتر SSID نمودن نام وای فای یا Hidden جهت مخفی کردن یا (1

 .وارد شویدروتربه تنظیمات  192.168.0.1ابتدا از طریق آی پی  (2

 .را انتخاب کنید Wireless گزینه Settings حال در صفحه باز شده از منوی (3

 .تنظیم کنید Invisible را بیابید و برروی Visibility Status گزینه (4

 .بزنید Save ان روی کلیددر پای  (5

 DIR-822دی لینک  روترآموزش تغییر نام و گذرواژه وای فای 

 .بصورت زیر عمل کنید Modem\Router برای تغییر نام و کلمه عبور وای فای (1

 .شویدروترابتدا وارد صفحه تنظیمات  (2

 .نیدرا انتخاب ک Wireless گزینه Settings حال در صفحه باز شده از منوی (3

 .را به دلخواه تغییر دهید Wi-Fi Name یا SSID مقدار (4

 .گذرواژه یا کلمه عبور وای فای را تغییر دهید Pre-Shared Key و یا Passphrase یا Password در قسمت (5

 .بزنید Save در پایان روی (6

 

 

 

 

 



 

 

 D-Link DIR-822روتر  (Firmware) آموزش آپدیت فریمور

   را دانلود کنید و سپس بصورت زیر اقدام به آپدیت نمودن DIR-822 دی لینک ابتدا فایل آپدیت فریمور دی لینکروترجهت آپدیت فریم ویر 

Firmware کنید. 

 .برویدروتربه تنظیمات  IP: 192.168.0.1 ابتدا با وارد کردن (1

 .بزنید را Upgrade را انتخاب کنید و سپس گزینه Management از منوی باال تنظیمات گزینه (2

 .تان می کندروتربصورت آنالین شروع به جستجو برای یافتن آخرین ورژن سیستم عامل  Check for New Firmware با کلیک روی (3

بزنید   Upload کلیک کنید و فایل فریم ور دانلود شده را انتخاب کنید سپس روی Select File روی Upgrade Manually در قسمت (4

 .تا آپدیت شود

 DIR-822دی لینک روترالت و مشکالت متداول سوا

 ؟ را به تنظیمات کارخانه بازگردانیمروترچگونه  (1

 ؟ دستگاه را بیابیم  IP Mac چگونه (2

 ؟چگونه اضافه کنیمروتررا در  IP Static آی پی استاتیک یا (3

 ؟ استفاده کنیم D-Linkروتردر  USB چگونه از حافظه جانبی (4

 ؟ چگونه آن را بیابیمروترموش کردن رمز وای فای هنگام فرا (5

 ؟ جلوگیری نماییم Wi-Fi چگونه از هک شدن (6

 ؟دی لینک را چگونه برطرف کنیمروتر)فایروال(  Firewall مشکل بروزرسانی نشدن (7

 ؟را حل کنیمروترچگونه مشکل وارد نشدن به صفحه تنظیمات  (8

 ؟ کنیمرا چگونه رفع روترمشکل ریست نشدن  (9

 ؟ مشکل هنگ کردن یا ثابت ماندن چراغ ها و یا چشمک زدن چراغ ها را چگونه رفع کنیم (10

 ؟ را چگونه برطرف کنیم ADSL مشکل قرمز یا خاموش بودن چراغ اینترنت یا (11

 ؟فایل پشتیبان تهیه کردروترچگونه می توان از تنظیمات  (12

 تعریف کنیم؟ IP کامپیوتر شخصی آدرس باروترچگونه برای ارتباط با نرم افزار  (13


