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 مقدمه:
 

 مالحظات امنیتی:

شما     شکر از خرید  ستگاه  ، ضمن ت سگالی نو  روتر د شده       گیتی  شرفته ای طراحی  ستم امنیتی پی سی ساس  ست که  بر ا عالوه  ا

شتن نرم افزار اختصاصی و       ،بین گوشی و روتر   کد امنیتی ارتباط با روتر و کدگذاری ارتباط د امنیتی ورود به نرم افزار وکبردا

تا بعد از گذراندن  سطوح امنیتی فوق، امکان دسترسی      به طور جداگانه به روتر معرفی شود  ایستی گوشی هوشمند هر کاربر ب  

انجام شووده  مامی مراحلت عمال تنظیمات،ا از دبعدر اولین مرتبه  جهت سووهولت دسووترسووی به روتر، یا شووود همبه روتر ایمن 

را   به سیستم   دسترسی   عبور کنند و مجوزبه صورت خودکار  ان ایمن مراحل امنیتی را کاربردر دفعات بعدی،  ذخیره میگردد تا

  پیدا کنند

 :جهت ارتباط با دستگاه انواع سطوح امنیتیبررسی 

هوشمند سازی را بر روی گوشی خود نصب      نرم افزار را دارد که ری امکان دسترسی و ورود به سیستم    کاربتنها :نرم افزارالف(

 کند 

کاربر در این پنجره کد    که  نمایش داده می شوووود در هنگام ورود به نرم افزار، پنجره ای    :د امنیتی ورود به نرم افزار ک ب(

 .دامنیتی ورود به نرم افزار را وارد می کند تا به صفحه اصلی نرم افزار وارد شو

صال به   سگالی نو دارای کد امنیتی  روترهر یک از  :روترج(کد امنیتی ات شند،   جهت ارتباط با روتر های مرکزی گیتی  می با

 امنیت بیشتر امکان پذیر است کد جهت که امکان تغییر این 

شمند    شی هو صورت   :د( کدپایه گو شمند عموم در  الیه های امنیتی موجودکه  فوق مراحل گذراندندر    تجهیزات خانه هو

شند  شت، اما وجود  خانه هوشمند  اتبه تجهیز دسترسی  امکان  ،می با سگالی  خانه هوشمند  روتر خواهد دا باال  جهت  نو گیتی 

اطالعات ارسالی از سمت  در الیه اول   می باشد اختصاصیدو الیه امنیتی  دارایعالوه بر موارد فوق  ارتباط، بردن ضریب امنیت 

شناس  انکاربر صل اند  نا شمندانه ای    که با عبور از مراحل باال به روتر مت صورت هو ستورات     فیلتر به  شود و تنها د شی   می  گو

 شده باشد  تعریفبرای روتر  آن کد پایه منحصر به فردکاربرانی تحلیل میگردد که 

سالی    سته های ار سیم بین کاربران  در الیه دوم  :ه( رمز نگاری ب سط پروتکل کلیه ارتباطات بی کدگذاری  ی امنیتیو روتر تو

از هک و ارتباط نا ایمن با سوویسووتم خانه هوشوومند حفالت و جلوگیری می کند، در این    جدی می شووود، که این امر به طور

شده بین روتر و       ستم هر گونه مکاتبات انجام  شمند   سی شی هو صورتی که     گو شند و در  تنها دارای یک بار مجوز اجرا می با

 فرمانی بین سیستم برای مرتبه دوم رد و بدل شود نا معتبر تلقی می شود   

شمند را            چنین   سیم بین مجموعه خانه هو صورتی که فردی ارتباطات بی شود در  سیار کاربردی باعث می  ستم امنیتی و ب سی

سری از مجوعه کد های باطل را بدست بیاورد چراکه هر کد تنها یک بار دارای درجه اعتبار می       شنود کند، تنها یک  هک و یا 

 بوده و در مراحل بعدی فاقد اعتبار خواهد بود 

 لحظاتی سرشار از آرامش و امنیت را در ساختمان هوشمند خود تجربه کنید ، فوق امنیتیمراحل  انجامپس از یدواریم ام

                                                              

 

 موفق باشید         

 گیتی سگالی نو                                        
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 :روتر خانه هوشمندویژگی های 

 خروجی  60کنترل  -

 کاربر ایمن  25امکان تعریف -

 ولت 12تا  9 ورودی تغذیه برق-

  امکان اتصال به روتر به صورت مستقیم-

 کنترل از طریق شبکه محلی وای فایومودم(  از طریقبه روتر به صورت غیرمستقیم)اتصال  امکان اتصال-

 روشنایی امکان کنترل کلید لمسی و افزونه هوشمند سازی-

 از سیستمتعریف شده دسترسی یک کاربر  غیر فعال سازیامکان -

 برای سایر کاربران سیستمامکان به اشتراک گذاری فایل دیتا بیس -

  تفکیک شده روشن به صورت /خاموش دستورامکان ارسال -

 در دو حالت سخت افزاری و نرم افزاری امکان تعریف سناریو-

 آسان  و سادهبسیار   محیط گرافیکی دارای اپلیکیشن اندروید، با-

 در اپلیکشن دو خروجی گوشی هوشمند )افقی( و وال تبلت )عمودی(به همراه -

 تحت وب PWAدارای برنامه -

 دارای نمایشگر وضعیت ارسال دیتا و وضعیت اتصال به مودم-

 تحت شبکه رمز اتصال و همچنین تغییر آی پی امکان تغییر نام دستگاه،-

 نفوذ افراد بیگانه از جهت جلوگیریپیشرفته اری الگوریتم رمز گذدارای -

 db 5دارای دو آنتن خارجی با توان -

 متر 30 )ارتباط با گوشی هوشمند/مودم( WIFIبرد شبکه ، متر 70 )ارتباط با افزونه ها( برد شبکه بیسیم-

 قابلیت اتصال مجدد به مودم به صورت خودکار بعد از قطع و وصل برق-

 امکان دریافت فرمان از چندین کاربر به صورت همزمان-

 قابلیت تعریف چند روتر در اپلیکشن -

 ، سریعبسیار اجرازمان بسیار ساده و  فنی کاربری-

 اجراتجربه  اجرااولین تجربه   به بعد اجراتجربه دومین 

 

 دقیقه 15

 

 دقیقه45

 

 زمان تقریبی جهت انجام تنظیمات فنی روتر 

 

 دقیقه 30

 

 دقیقه 90
یک عدد روتر خانه هوشمند  نصب و اجرامورد نیاز جهت  تقریبی زمان

 دو عدد کلید لمسی و دو عدد افزونه دو پل هوشمند سازیبه همراه 

 اجرا تقریبی : زمان1جدول 
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 راه اندازی دستگاه:

 اتصال برق:

قرمز روشن و روتر گیتی سگالی نو متصل کنید تا ال ای دی  روتر powerفیش آداپتور ارائه شده همراه محصول را به ورودی 

  کنیداستفاده ارائه شده است، همراه محصول آداپتوری که به  از تنها ،تامین تغذیهجهت   شود آماده به کار

 :لوازم جانبی اتصال

صول دو عدد آنتن   ست،     db 5به همراه مح شده ا سفید را به ورودی آنتن آر اف ) ارائه  صل کنید و آنتن   RF. Antآنتن  ( مت

 ( متصل کنید WIFI.antمشکی را به ورودی آنتن وای فای)

 تنظیمات اتصال:

 :به صورت مرحله به مرحله-نرم افزار ورود بهتنظیمات اولیه -1

**توجه: در زمان انجام تنظیمات و یا استفاده از نرم افزار خانه هوشمند، از غیر فعال بودن فیلتر شکن در گوشی 

 اطمینان حاصل کنید.

 نصب نرم افزار خانه هوشمند:- 1مرحله

با روتر،      باط  هت ارت نک  ج  t.smarthome30https://myket.ir/get/app?packageName=ir.vاز طریق لی

 .نماییدو بر روی گوشی هوشمند خود نصب  دریافت را خانه هوشمند اپلیکشن

 ورود به نرم افزار:- 2مرحله

 آن را وارد نمایید در صورتی که اپلیکشن دارای رمز ورود می باشد 

  دهید قراروضعیت زبان انگلیسی صفحه کلید را در  ،هنگام وارد نمودن رمز عبور دقت کنید،نکته: 

 :فعال سازی قفل تنظیماتغیر - 3مرحله

سطح تنظیمات       سی به  ستر ستی  ،فنیبه منظور د سازی  ابتدا قفل تنظیمات را غیرفعال کنید   بای تنظیمات،  قفل با غیر فعال 

  ،به این سطح  ورود براید یتی مجاز می شو دسترسی ها به الیه های شبکه و امن   کلیه و  محیط تنظیمات فنی فعال خواهد شد 

، در این  را لمس کنید قفل تنظیماتمنو  سوو س شوووید، محیط تنظیمات وارددر صووفحه اصوولی را لمس کنید تا      منو

 را بر روی حالت غیر فعال قرار دهید  وضعیت قفل تنظیمات ،قسمت

 

 :قفل تنظیمات1تصویر

https://myket.ir/get/app?packageName=ir.v30t.smarthome
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تغییرات فعال کنید، تا از انجام   قفل تنظیمات راحتما ، به پایان رسیددر برنامه را  فنی تغییرات کهزمانی  کنید دقتنکته:  

 جلوگیری نمایید  توسط سایر کاربران ناخواسته

 تعریف پروفایل:- 4مرحله

در محل   در مواقعی که چند روترپروفایل شامل تمامی جزئیات روترها از قبیل نام، رمز اتصال و سایر اطالعات آنها می باشد،     

برای هر یک از آنها یک پروفایل جداگانه تعریف کنید تا با انتخاب پروفایل روتر  وجود داشوووته باشوووند این امکان وجود دارد تا

 رم افزار بارگزاری شود نآن در  اختصاصی مورد نظر جزئیات

 نمایید  و یا حذف ویرایش پروفایل مورد نظر را اضافه، "..."منظور وارد قسمت تنظیمات شوید و از منو  برای این 

 

 پروفایل: تعریف 2تصویر 

، تا  ابتدا پروفایل روتر مورد نظر را انتخاب کنید      بایسوووتی  : دقت کنید برای تمامی مراحلی که در ادامه انجام می دهید،       1نکته 

  تنظیمات به صورت اختصاصی برای روتر مورد نظر اعمال گردد

 

 انتخاب پروفایل روتر: 3تصویر

بر ، می توانید تجهیزات هوشمند را شروع به کار می کند "روتر خانگی"ن با پروفایل پیش فرضکیشنکته: به صورت اولیه، اپلی

 تعریف نمایید  روی پروفایل پیش فرض

 :به صورت مرحله به مرحله-اتصال مستقیم به روتر-2

در این روش فرامین ارسالی توسط گوشی هوشمند بدون واسطه به روتر ارسال می شود و به وجود مودم جهت ارتباط بیسیم            

 نمی باشد نیاز 
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 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: جهت اتصال به صورت مستقیم به روتر،

 بر روی وضعیت اتصال مستقیم: روترتنظیم -1مرحله

 ، تا روتر در وضعیت دسترسی مستقیم قرار بگیرد قرار دهید Rرا در وضعیت روتر پشت MODE دو حالتهابتدا کلید 

 

 نمایی از پشت روتر :4تصویر

 نصب نرم افزار خانه هوشمند:- 2مرحله

 .نرم افزار خانه هوشمند را بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنید

 تنظیمات اولیه ورود به نرم افزار:انجام - 3مرحله

 .("تنظیمات اولیه ورود به نرم افزار"مبحث 6صفحه  مراجعه شود به)تنظیمات اولیه ورود به نرم افزار را انجام دهید

 :روتراتصال به - 4مرحله

صلی را لمس کنید تا     عالمت  صفحه ا س س از منو    در  شوید،  شمند  صال " وارد محیط تنظیمات نرم افزار خانه هو وارد  "تنظیمات ات

 نام شوید  در این پنجره، در قسمت   "اتصال به روتر "جزئیات  پنجرهبزنید تا وارد   شوید، حال بر روی عالمت  "اتصال به روتر "منوی 

را وارد نمایید، سوو س   GSNsmarthome پیش فرض پسووورد در قسوومت رمز عبور، و GSNsmarthomeعبارت ، روتر

شی "دکمه  شود   را  "ذخیره در گو صال به روتر تمام  شن      ، حاللمس کنید، تا مراحل ات صلی اپلیک صفحه ا شمند  به    خانه هو

صورت   بازگردید، صال  و  باالمراحل  کاملانجام در  شانگر  ،روتربه موفقیت آمیز ات صلی از   نوار ن صفحه ا رنگ   به مشکی  رنگ در 

  می دهد رنگقرمز تغییر 

جهت اطمینان از   ،اتصوال با خطا روبرو می شوود   رمز عبور روتر به صوورت ناصوحیح،  نام و  به دلیل ورود در بعضوی موارد نکته: 

شبکه های در دسترس را جستجو کنید و      گوشی هوشمند، لیست   شبکه های بیسیم   از طریق منو روتر،  صحت نام و رمز عبور 

 پس از اتصالبه روتر متصل شوید،  مستقیم رمز عبور آن را وارد نمایید تا به صورت  و  ،نیدک انتخاب از لیست موجود را  نام روتر

 کنید ( را تکرار 4)مرحله  مرحله اتصال به روترمجددا ، آن صحت نام و رمز عبوربه روتر و اطمینان از  وفقم

 :تحت عنوان کاربر ایمن کاربر جدید تعریف- 5همرحل

  ال ای دی تا روتر را فشووار دهید، پشووت  SWTHکلید ، پس از اتصووال مسووتقیم به روتر و اطمینان از صووحت انجام اتصووال 

DATA  گزینه  "پیکربندی نرم افزار"منو  از ارد شوووید وو تنظیمات محیطبه  از طریق منو شووود، سوو س   روشوونروتر

که نشووان صوودای بیک کوتاه می دهد، یک و روتر خاموش می شووود  روتر DATA ال ای دی ،کنید را لمس "کدپایهارسووال "

 ایمن می باشد  کاربرذخیره گوشی جدید به عنوان مراحل  پایاندهنده 

صورت عدم دریافت کد پایه 1نکته ثانیه   30گذشت  پس از  DATA  ال ای دی صدای بیک نمی دهد و  روتر ،:توجه کنید در 

شود    صورت خودکار خاموش می  صال به       به  ستی مراحل ات ست و بای شان دهنده موفقیت آمیز بودن تعریف کاربر نی ، که این ن

  تا از صحت اتصال کاربر به روتر مطمئن شوید  هداانجام د بارهروتر را دو

را  قرمز ویا آبی های رنگ  یکی از به روتر متصوول باشوود و نوار نشووانگر  دبای ل از تعریف کاربر حتما گوشووی جدیددقت کنید قب

 نشان دهد 

ال ای   دن سوووری بار چشووومک ز چند، با کاربران حافظه پر شووودنوجود دارد،  برای روتر ایمن کاربر 25:امکان معرفی 2نکته

  داده می شود مایشنروتر در زمان تعریف کاربر   DATAدی
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ضریب  :3نکته شن تغییر می کند، بنابر این جهت حذف   جهت باالبردن  صب مجدد اپلیک امنیت، کد پایه با هر بار پاک کردن و ن

شمند       شن خانه هو سی هر کاربر تنها با پاک کردن اپلیک ستر شی  د شود  این       از روی آن گو سی آن فرد باطل می  ستر مجوز د

 -ولی پیش از این امکان دسترسی داشته اند    -افرادی که خانه هوشمند را ترک کرده اند  دسترسی   کاربردی مهم و خصوصیت   

 غیر فعال می کند 

 :ه صورت مرحله به مرحلهب-مودم  از طریقبه روتر،  غیرمستقیم اتصال-3

ستقیم،   سالی   مودم قرار می گیرد، در این روش شبکه، تحت نظر   روتر به عنوان یکی از کاربراندر روش ارتباط غیر م فرامین ار

شمند       شی هو سط گو سیار             تو شود، مزیت ب سانی می  سط مودم به روتر اطالع ر س س تو شود و  ستاده می  ابتدا به مودم فر

سیم    صال بی ست،   به کاربردی این روش عدم تغییر بین ات روتر  عالوه بر ارتباط باکاربران نیز می توانند  همچنینروتر و مودم ا

شمند  شبکه اینترنت مان  ،خانه هو ستفاده از فعالیت های خود در ارتباط با  صفحات وب را      ند ا شبکه های مجازی و ارتباط با 

 داشته باشند 

 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: جهت اتصال به صورت غیر مستقیم به روتر،

 روتر: به اتصال– 1مرحله

اتصال  ")مراجعه شود به  شوید  به روتر متصل   ندمتوسط گوشی هوش    مستقیم به صورت  ابتدا  ،جهت اتصال روتر به مودم محلی 

 ("مستقیم به روتر

 معرفی اطالعات مودم به روتر:- 2مرحله

صال  از پس ست  ات صال،    قم صحت انجام ات شن   تنظیماتمحیط وارد یم به روتر و اطمینان از  ش    اپلیک شمند  وید،  خانه هو

اتصال به " جزئیات محیطتا وارد  را بزنید   ، حال عالمتشوید"اتصال به مودم"منوی وارد "تنظیمات اتصال"منواز س س 

ضیحات آنها را  فیلدسه   این پنجرهدر   شوید  "مودم صال "می کنیم و در انتها گزینه  کامل خالی وجود دارد که مطابق تو را "ات

 جهت ثبت و ذخیره سازی اطالعات وارد شده لمس می کنیم 

 

 اتصال به مودم جزئیات: 5تصویر            

 بیسیم )مودم(:نام شبکه محلی الف(

 مشاهده می کنید وارد نمایید  wifiشبکه های در این قسمت نام مودم را که در زمان جستجو 

شوید               صل  ستقیم به مودم مت صورت م شمند به  شی هو سط گو صیه می کنیم قبل از انجام این مرحله یکبار تو از  تا نکته: تو

 داشته باشید اطمینان  اتصال به آن صحیح بودن نام مودم و رمز عبور
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 )مودم(:عبوررمز ب(

 اتصال به مودم را وارد نمایید عبور در این قسمت رمز 

معمول برای اتصال می باشد که به صورت در محل  wifi، مشخصات شبکه عبور در این مرحلهو رمز مودم نکته: توجه کنید نام 

 گوشی به اینترنت از آن استفاده می کنید 

 توجه کنید  حروفبه کوچک و بزرگ بودن  مودم عبوردر زمان وارد نمودن نام و رمز  نکته:

 دبایبیشتر است    نام و رمز عبور مودم محلی شما  کاراکتر باشد، در صورتی که   30 بایستی تا  حداکثرمودم عبور و رمز  نام نکته:

 کنید تعریف  وارد محیط تنظیمات مودم شوید و نام و رمز عبور جدید

 IPج(

با عنوان   عدد یک، و هر دستگاه دیگر ، لک تاپ به تمامی دستگاه هایی که به مودم متصل می شوند مانند گوشی های هوشمند     

IP  صاص شود  اخت صر به فرد  کدکه به عنوان  داده می  ستگاه در   منح شد   آن د    )مانند نام هر فرد در یک خانواده(شبکه می با

مودم به روتر خانه هوشوومند    IPیک عدد باالتر از  برای این منظور باشوود  قرار داشووته  مودم  IPدر محدوده سووتی بایIP این 

 ("مودم  IPشخص کردن محدودهم"مبحث ،  22 صفحه)جهت جزئیات بیشتر مراجعه شود به  دهید اختصاص 

 وارد نمایید:IP در قسمت  را زیر آی پی های پیشنهادی سهندارید، میتوانید یکی از  IP در حوزه کافی اگر اطالعاتنکته:

 ردیف 1 2 3

192.168.1.244 192.168.1.75 192.168.1.175 IP 

 پیشنهادی جهت اختصاص به روترهای  IP: 2 جدول

 ارسال درخواست اتصال به مودم:- 3مرحله

پنجره اتصال بسته   تا منتظر بمانیدرا لمس کنید،  "اتصال"دکمه مناسب،  IP انتخابو مودم و رمز عبور پس از وارد نمودن نام 

صال به  اطالعات مراحل ثبتشود و   صورتی که    شود  کاملمودم  جهت ات شده    محلی  نام و رمز عبور مودمدر  ستی وارد  به در

شد و  شده به    IPبا شد، روتر با     اختصاص داده  شده با صحیح انتخاب  صال کو بیک 2روتر  ، در غیر  را تایید می کند به مودم تاه ات

 می باشد به مودم که به معنی عدم اتصال موفق  میزنداین صورت یک بوق ممتد 

ای که برای   IP همچنین، از وارد نمودن رمز و پسورد صحیح مودم مطمئن شوید،  موفقیت آمیز نبوداتصال   در صورتی که تذکر:

 باشد مودم قرار داشته  IPتا در محدوده  نماییدروتر در نظر گرفته اید بررسی 

 : Mبر روی حالت روتر  MODEتغییر وضعیت کلید - 4مرحله

اتصال به  )Mوضعیت را در  بر روی روتر MODEکشویی کلید  ،و ارسال اطالعات  اطالعات اتصال روتر به مودم  ز وارد نمودنپس ا

 متصل می شود  محلی ورت خودکار به مودمدر هر بار اتصال برق به ص، از این پس روتر (مودم قرار دهید

 روشن می شود  MODEMسوم روتر با نام  LEDبه مودم  روتر در صورت انجام صحیح موارد باال و اتصال موفق :1نکته

غیر فعال می باشد   قرار دارد(  Mوضعیتروتر در  پشت MODEکلید کشوییکه به مودم متصل است ) زمانی، روتر WIFIشبکه  :2نکته

بر روی وضعیت  را  MODEکلید   ،ه روتر به صورت مستقیم  ب لدر صورت نیاز به اتصا  ، نمایش داده نمیشود  WIFIلیست شبکه های    درو 
R روتر در لیست  قرار دهید تا نامWIFI آن را داشته باشید داده شود و امکان اتصال مستقیم به  نمایش ها 

 :در برنامه تعریف محل

مانند آشوو زخانه، اتاق خواب ها و سووایر محل ها را دسووته بندی کنید، به می توان تمام قسوومت های مختلف خانه، منو  ایناز 

عنوان مثال می توان هر اتاق را با یک آیکون که در خانه هوشمند، محل نام دارد نمایش داد، تا دسترسی به هر اتاق به سادگی  

نی می باشد که هرگاه کاربر، یک محل   و با وارد شدن و انتخاب محل تعریف شده امکان پذیر باشد )تعریف یک محل به این مع   

در برنامه را انتخاب کرد امکان کنترل کلیه تجهیزات مربوط به یک قسومت خانه، برای نمونه اتاق خواب را دارد و برای ورود به  

 سایر قسمت ها در خانه بایستی ابتدا محلی را که برای آن تعریف شده انتخاب کند (
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شامل دو زیر مجموعه       رنجی)برای ایجاد محل گزینه بعالوه نا شود که  شما باز می  نام  "(را لمس کنید، پنجره ای برای 

( را برای آن  "اتاق خواب"می باشد، به عنوان نمونه برای اضافه نمودن یک اتاق، نامی)برای مثال   "محل دسته بندی"و  "محل

سته بندی قرار می دهیم و  شنایی "آن را  د س س دکمه   "رو تا محل مورد  لمس می کنیمرا  "افزودن محل"انتخاب میکنیم، 

 شود و اضافه  صفحه اصلی برنامه خانه هوشمند ایجادمحل ها در نوار  نظر داخل

  

 : پنجره افزودن محل7تصویر : افزودن محل6تصویر

نگه دارید، از منوی باز شوووده، نام  به منظور ویرایش نام محل، محل مورد نظر را لمس کنید و دو ثانیه      :ویرایش محل                         

  نام را لمس کنید ویرایشرا وارد نمایید و دکمه  جدید

 
 ویرایش محلپنجره : 8تصویر

نباید خالی باشوود و بایسووتی یک نام دلخواه برای محل ایجاد شووده در نظر     "نام محل": در زمان ایجاد محل، قسوومت 2نکته

 بگیرید 

خانه، مانند آشوو زخانه، اتاق خواب ها، راهرو و غیره که نیاز به دسووته بندی آنها به صووورت   : برای تمامی قسوومت های 3نکته

 مصرف کننده های خود را در دسترس داشته باشد  تفکیکبه  اناختصاصی می باشد، یک محل تعریف کنید تا کاربر

 : امکان تعریف دو محل با یک نام تکراری وجود ندارد 4نکته

 برای نام هر محل وجود دارد  کارکتر 10حداکثر : امکان افزودن 5نکته
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را لمس کنید و دو ثانیه  مورد نظرمحل  برنامه، به به منظور ورود به محل دلخواه پس از اجرا و ورود پیش فرض نمودن محل:

صفحه نگه دارید شده   ، از  شن محل  ، از این به بعد را انتخاب کنید "پیش فرض"منوباز  شده به  در هر بار ورود به اپلیک انتخاب 

 صورت پیش فرض انتخاب می شود 

 وجود دارد  ، امکان انتخاب یک محل پیش فرضبرای هر پروفایلنکته:

یک محل، آیکون محل مورد نظر را لمس کنید و       برای پیش فرض حذف ویژگی جهت  محل پیش فرض:   فعال نمودن غیر 

  را انتخاب نمایید "پیش فرضغیر "منوباز شده ، از صفحه دو ثانیه نگه دارید

 :در برنامه کلید )کانال(تعریف 

 مصرف کننده در هر محل می پردازیم  کانال و یا آشنا شدیم، در این قسمت به روش ایجاد چگونگی تعریف محلدر مرحله قبل، با 

 روشنایی به اتاق اضافه کنیم برای  کانالپیش رفتیم  حال می خواهیم یک -اتاق خواب  -برای مثال در مرحله قبل تا اضافه نمودن 

( را لمس کنید، در پنجره باز شووده یک نام دلخواه برای کلید جدید وارد نمایید و دکمه افزودن کلید  این منظور گزینه بعالوه آبی)

 را لمس کنید، روشنایی جدید به محل مربوطه اضافه می شود  

  

 کلید افزودن: پنجره 10تصویر  : افزودن محل9تصویر     

 : کانالویرایش 

نیه نگه دارید، از منوی باز شده می توان نام آن را ویرایش کرده و یا کانال ، کلید مورد نظر را لمس کنید و دو ثاکانالبه منظور ویرایش نام 

 را حذف کنید، همچنین می توانید کانال را به لیست عالقه مندی های خود اضافه نمایید 

 مندی ها تنها در حالت افقی اپلیشکن در دسترس است نکته: منو عالقه 

 
 کانالویرایش پنجره : 11تصویر 
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 وجود دارد  انالک 6: در هر محل امکان ایجاد حداکثر 1نکته

 برای نام هر کلید وجود دارد  کاراکتر 10: امکان افزودن حداکثر 2نکته

 معرفی نوار نشانگر نرم افزار:

 وضعیت قرمز:

 اتصال گوشی هوشمند با روتر به صورت صحیح بر قرار شده اما محیط قفل تنظیمات غیر فعال می باشد  به این معنی است که 

 

 وضعیت قرمز -12تصویر 

 

 وضعیت آبی:

 فعال می باشد  قفل تنظیماتاتصال گوشی هوشمند با روتر به صورت صحیح بر قرار شده و به این معنی است که 

 

 آبی وضعیت -13تصویر 

 

 :مشکیوضعیت 

 اتصال گوشی هوشمند با روتر بر قرار نیست به این معنی است که 

 

 مشکیوضعیت  -14تصویر 

 

 از دیتا بیس: پشتیبان گیری

می توانید کلیه تنظیمات   "پشوووتیبان گیری"جهت پشوووتیبان گیری از تنظیمات اعمال شوووده، از منوی تنظیمات و از گزینه 

و سایر تنظیمات   تعریف شده، پروفایل های تعریف شده، مشخصات روتر و مودمکلیدهای تمامی محل ها و صورت گرفته شامل 

راحتی با بارگذاری اطالعات ذخیره شده محیط نرم افزاری مشابه را در اختیار   را ذخیره و برای سایر گوشی ها ارسال کنید تا به

 سایر کاربران بگذارید 

 :پشتیبان گیری  از تنظیمات کاربر ادمین 

محیط  ابتدا از  انتقال تنظیمات کاربر ادمینبرای اسووت که تنظیمات اولیه روتر را انجام می دهد،  بریرکاربر ادمین به معنی کا

نمایان   تنظیماتپشتیبان گیری، آیکون پشتیبان گیری کلیدها را انتخاب کنید  پیامی مبنی بر ذخیره شدن    تنظیمات و از منو 

شود و   شود،   می  شتراک گذاری باز می  شبکه های اجتماعی و یا بلوتوث، دیتا       منو ا سیله  شده به و شما می توانید از منوی باز 

 ل کنید بیس را برای سایر افراد ارسا
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شتراک گذاری  نکته : شتراک گذاری    در زمان لمس منو ا شدن پنجره ا شی   روت در  نیز دیتا بیسفایل  ،عالوه بر باز  صلی گو   ا

  ( در نام فایلبه همراه تاریخ و سوواعت زمان پشووتیبان گیری   ) gsnbackupبا نام و  GSNپوشووه هوشوومند ادمین و در 

  استمیسر ، که امکان ارسال این فایل برای سایر کاربران به منظور انتقال دیتابیس ذخیره می شود

 ایجاد شده است با نام 13:35:09و در ساعت  28/11/2020فایل پشتیبانی که در تاریخ  برای مثال:

 Gsnbackup-2020-11-28 13-35-09  در پوشهGSN  ذخیره می شود 

  کاربران:بارگذاری دیتابیس در گوشی سایر  

، wifiاطالعات  ،شووامل در اپلیکیشوون تغییرات صووورت گرفتهتنظیمات و تمامی به معنی انتقال  بارگذاری دیتا بیس

 امکان پذیر است:زیر دو روش  که به می باشد کاربر جدید به و غیره کانال ها و محل ها جزییاتو  اطالعات

کاربر جدید به عنوان کاربر ایمن نیسووت و تمامی کاربرانی که دیتابیس را  نکته: به اشووتراک گذاری دیتا بیس به معنی معرفی 

 برای روتر به عنوان کاربر ایمن تعریف شوند  یکبار دریافت می کنند بایستی

  :فایل دیتا بیس به صورت دستی بارگذاری -روش اول

شی ادمین ایجاد کرده ایم    فایل دیتا بیس را ،در این روش سط گو برای  و      از طریق نرم افزار های اجتماعی و یا بلوتوث که تو

شی    سال می کنیم و در گو شویم و از محیط          کاربر کاربر جدید ار شمند می  شن خانه هو س س وارد اپلیکی ذخیره می کنیم، 

سط منو   ،تنظیمات شتیبان گیری "تو شویم  "بارگذاری"وارد منو  "پ شده گزینه   می  ستی "از منو باز  انتخاب می   را "انتخاب د

  می کنیمرا برای اپلیکیشن معرفی  ایم، در پنجره باز شده مسیر دیتا بیسی که بر روی گوشی ذخیره کنیم

نکته: ممکن است در چندین مرتبه جابجایی فایل دیتابیس برای گوشی مقصد فایل های انتقال یافته در بارگذاری اتوماتیک با     

  روشروش اتوماتیک، فایل دیتا بیس را به  مشکلی توسط  رت پیش آمدن چنین توصیه می شود در صو    مشکل بارگذاری شوند؛  

 بارگزاری نمایید دستی 

 :فایل دیتا بیس به صورت اتوماتیک بارگذاری -دومروش 

شبکه های اجتماعی پس از دریافت فایل دیتا بیس از کاربر ادمین از طریق بلوتوث و    ، فایل دیتابیس با آخرین تاریخ ذخیره   ، 

د ها ذخیره می شود، جهت بارگذاری دیتا بیس در این روش وارد محیط تنظیمات اپلیکشن    در محل پوشه دانلو  معموالسازی  

سخه از فایل        شوید،  شن آخرین ن شوید و منو انتخاب اتوماتیک را لمس کنید، اپلیک شتیبان گیری وارد منو بارگذاری  از منو پ

 که در محل پوشه دانلودها ذخیره شده است را بارگذاری می کند دیتابیس 

سخه های اندروید   در نکته:  ضی از ن شدن پنجره  ،بع شتراک گذاری دیتا بیس   مجوز باز  سترس ا ست  در د صورت   نی که در این 

به صورت خودکار باز نمیشود، در این موارد بایستی مراحل ارسال دیتا        کاربر ادمیندر گوشی   دیتابیس منو به اشتراک گذاری 

و   یمانتقال دهپوشه دانلودها در روت اصلی   به  رایا فایل دیتابیس )و شود داده انجام  دستی  روش به کاربر جدیدبیس به گوشی  

  را اجرا شود(بارگذاری فایل دیتا بیس به صورت اتوماتیک س س مراحل 

 شرح منوی تنظیمات نرم افزار:
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 تنظیماتمنو : 15تصویر 

 

 

  پروفایل:-1

ستفاده از منو    سمت با ا شمند  چند روتر  ، برایمی توانید چند پروفایل مختلف" ... "در این ق را ایجاد، ویرایش و یا خانه هو

 نمایید حذف 

 
 پروفایل: 16تصویر 

 

 پیکر بندی نرم افزار: -2
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 رمز عبور نرم افزار:  ویرایش 

از منوی تنظیمات، در قسوومت پیکر بندی نرم افزار، گزینه تغییر رمز عبور نرم افزار را بفشووارید در صووفحه باز شووده  رمز عبور  

رمز عبور به  جدید را مجددا وارد نمایید( منو ذخیره را بفشارید، فعلی و رمز عبور جدید را وارد نمایید )در ردیف سوم رمز عبور  

 نرم افزار به رمز دلخواه شما تغییر می یابد 

ورود به نرم افزار فقط با وارد کردن "نکته :در صووورت نیاز به غیر فعال کردن صووفحه درخواسووت رمز ورود به نرم افزار، گزینه  

 س دکمه بازگشت به قبل گوشی ببندید را غیر فعال نمایید و پنجره را با لم"رمز

 مالتی مدیا:

در این بخش شما قادر به فعال یا غیر فعال کردن موزیک خوش آمدگویی،  انیمیشن شروع نرم افزار وصدای کلیدها    

 در هنگام کار با نرم افزار می باشید 

 پس زمینه:

 ن قسمت امکان تغییر پس زمینه اپلیکشن وجود دارد در ای

 ها: پوسته کلید

 در این بخش امکان انتخاب پوسته و گرافیک کلید ها در دو حالت سنتی و ریموت هما وجود دارد 

 ویرایش کلیدها**:

 در بخش ویرایش کلیدها، کدهای اطالعاتی کلیدها و نام محل ها امکان پذیر است 

 جداً اجتناب کنید  **توجه: در صورتی که با این تنظیمات، آشنایی کامل ندارید از تغییر در این قسمت

 ارسال کد پایه: 

 این منو جهت معرفی کاربر ایمن به روتر خانه هوشمند استفاده می شود 

 نکته:کاربر ایمن به کاربری گفته میشد که توسط روتر خانه هوشمند شناسایی و کد کاربر در حافظه دستگاه ذخیره شده است 

 :تغییر زبان

 فارسی، انگلیسی و عربی برای اپلیکشن وجود دارد در این منو امکان انتخاب سه زبان، 

 تنظیمات اتصال:-3

 اتصال به روتر:

 در این قسمت می توانید نام کاربری و رمز ورود برای اتصال مستقیم به روتر را وارد کنید  

تلفن همراه و  :در صورتیکه قصد تغییر تنظیمات بر روی هر دو دستگاه     "ذخیره در گوشی "و  "تغییر مشخصات  "معرفی دکمه 

روتر مرکزی را دارید گزینه تغییر مشووخصووات را بفشووارید و زمانیکه تنها قصوود تغییر تنظیمات در تلفن همراه را دارید مانند    

ستفاده کنید  در این حالت تنظیمات          شی ا شی جدید به مجموعه را دارید از گزینه ذخیره در گو ضافه کردن گو صد ا زمانیکه ق

 شود و به سرور ارسال نمی شود تنها در گوشی ذخیره می 

 اتصال به مودم: 

 روتر برای اتصال به مودم قابل تغییر است  IPو پسورد مودم وwifiدر این قسمت نام شبکه 

 اتصال اینترنتی: 

 استاتیک می توانید روتر را توسط اینترنت کنترل نمایید  IPدر این قسمت با وارد کردن 

 در دستگاه هایی که قابلیت کنترل از طریق اینترنت را دارند، استفاده می شود  این منونکته:
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شتیبان گیری: -4 سایر       پ شه ای ذخیره و برای  شده و تنظیمات مورد نظر را در پو شما می توانید نام و کد کلیدهای تعریف 

 مشابه را در اختیار سایر کاربران قرار دهید  افراد ارسال کنید تا به راحتی با بارگذاری کلیدهای ذخیره شده، محیط نرم افزاری

با فعال کردن گزینه قفل تنظیمات، آیکون های محل های انتخابی، به هیچ وجه قابل حذف نمی باشووود و        قفل تنظیمات:  -5

 تنها تغییر نام محل امکان پذیر است  بدین صورت از تغییر سهوی تنظیمات نرم افزار جلوگیری می شود 

سط تیم فنی         ایگزارش گیری:-6 ستفاده قرار می گیرد که تو ستم، مورد ا سی سمت به منظور خطایابی احتمالی از کارکرد  ن ق

 شرکت بررسی می شود 

 در این قسمت مشخصات نسخه های سه گانه، شامل نسخه نرم افزار، سخت افزار و اپلیکشن نمایش داده می شود درباره:-7

 تعریف سناریو:

ش    شود، برای این منظور در    سناریو به فرمانی گفته می  صورت همزمان و با هم اجرا می  ود که با اجرای آن چندین فرمان به 

 این نسخه از روتر گیتی سگالی نو دو روش سخت افزاری و نرم افزاری در دسترس می باشد 

 سخت افزاری:روش 

 می کنیم،در این روش با توجه به نوع افزونه ای که در حال تعریف آن برای روتر هستیم عمل 

 های  پل  یک از   هرجهت افزونه های تک پل و دو پل        ابتدا دکمه ای جدید در نرم افزار تعریف کنید و       برای تعریف سوووناریو 

و جهت کلید لمسی پل های مورد نظر را در وضعیت     دهید قرار روشن  حالت در را که به افزونه متصل کرده اید  مکانیکی کلید

  10در مدت  حال روشن شود   آنها LEDفشرده تا   راو کلید های لمسی   تمامی افزونه های لرن س س کلید روشن قرار دهید  

شود، از این پس پل هایی از افزونه   LEDلمس کنید،  ی که در نرم افزار تعریف کرده اید رادکمه ا ثانیه افزونه ها خاموش می 

 زمان کنترل می شوند ها که در زمان تعریف دکمه روشن بوده اند با دکمه سناریو به صورت هم

سناریو را         سی ندارید، می توانید دکمه  شردن دکمه لرن تمامی افزونه ها و کلید های لم صورتی که زمان کافی برای ف نکته:در 

 به صورت جداگانه و تک به تک برای هر یک از افزونه ها تعریف نمایید

اما در روش نرم افزاری این امکان   قابل اجرا می باشوود  نکته:در این روش تنها فرمان خاموش و یا روشوون در هر بار درخواسووت

مقدور است که با لمس یکی از کلید های سناریو مجموعه ای از کانال های خاموش شوند و مجموعه ای در وضعیت روشن قرار 

 بگیرند 

   نرم افزاری:روش 

دارد، به این صووورت که کاربر می تواند مجموعه  در روش نرم افزاری امکان تعریف سووناریو های آبی، قرمز، زرد و سووبز وجود  

 فرمان همزمان اجرا شوند  6کانال را در هر رنگ از سناریو قرار دهد تا با فشردن آن رنگ مجموعه  6حداکثر 

سناریو نرم افزاری ابتدا   سمت  برای تعریف  ز ثانیه نگهدارید، تا پنجره ویرایش کلید ها با 2کانال مورد نظر را برای مدت  ONق

 شود   
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 تعریف نرم افزاری سناریو:17تصویر 

 را لمس کنید تا پنجره زیر باز شودیکی از رنگ های سناریو 

 
 نرم افزاری سناریو تعریف:18تصویر 

ل مورد نظر خاموش شود و یا روشن، اگر دکمه روشن     در این قسمت مشخص کنید که با لمسی کلید سناریو تصمیم دارید کانا     

 از این پس با لمس سناریو آبی کانال مورد نظر روشن می شود را لمس کنید 

 :ویرایش سناریو

در صورتی که تصمیم حذف یکی از کانال ها از سناریو را داشته باشید، کافیست سناریو مورد نظر را لمس کنید و برای دو ثانیه 

 نگهداری تا پنجره ویرایش سناریو باز شود 
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 سناریوپنجره ویرایش :19تصویر 

 از این قسمت امکان حذف کانال های زیر مجموعه سناریو را دارید 

 تغییر نام سناریو:

 ثانیه لمس کنید،   2جهت تغییر نام سناریو عالمت سناریو در صفحه اصلی را برای مدت 

 
 منو ورود به سناریو:20تصویر

 است از پنجره باز شده امکان تغییر نام هر یک از سناریو ها در دسترس 
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 پنجره ویرایش نام سناریو:21تصویر 

شتر            سرعت بی شود به دلیل  شنهاد می  سخت افزاری را دارید، پی سناریو  صورتی که امکان تعریف  سناریو  نکته: در  در  اجرای 

    کنیداستفاده  دیت وجود دارد از روش نرم افزارینمایید، و در مواردی که محدواستفاده  این روشروش سخت افزاری از 

 پوسته های گرافیکی:

 :پوسته سنتی 

فرمان روشوون و با لمس   ONمی باشووند، که با لمس قسوومت  OFFو  ONدر این پوسووته کلید ها داری دو قسوومت 

 فرمان خاموش ارسال می شود  OFFقسمت 

 تغییر آیکون کانال)کلید(:

باز می   در پایین صووفحه آیکون کانال پنجره تغییر ،لمس کنیدثانیه  1را برای  با پوسووته سوونتی کلید OFFقسوومت 

   د بگیرقرار مورد نظر کانال  در پس زمینه تا کنید انتخاب راتان آیکون دلخواه  شود، از پنجره باز شده

 
 :پنجره انتخاب آیکون کانال22تصویر 

 :پوسته هما 

کنیم و جهت خاموش   در این پوسوووته جهت روشووون کردن کانال، کلید گرافیکی  با طرح ریموت را یکبار لمس می

 ثانیه نگه میداریم  1کردن کانال کلید گرافیکی ریموت را به مدت 
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 شن:ییش اپلیکاحالت های نم

 عمودی 

در تعریف شده  تمامی آیکون های  ،گوش های هوشمند مناسب می باشد، در این نوع نمایش     کلیه جهت ،این حالت

مناسبی را جهت در اختیار داشتن تمامی محل ها و   دسترسی   چیده می شوند و  بر روی صفحه نمایش   عمودی به صورت 

 کانال های تعریف شده در دستان کاربر قرار می دهد  

 افقی 

شوند              حالت افقی ضعیت افقی قرار داده می  شمند که در و شی های هو شن در تبلت و کلیه گو صب اپلیکی جهت ن

صووفحه قرار می گیرد تا کاربر تمامی محل ها و کانال   چیدمان کلیه آیکون ها به گونه ای در حالتطراحی شووده، در این  

  های تعریف شده را به راحتی در دسترس داشته باشد 

لت مناسب است و در مواردی که از تاچ پنل گیتی سگالی نو استفاده نمی       نکته: این حالت برای نصب بر روی وال تب 

 کنید کاربردی می باشد 

 روتر پس از اتصال روتر به مودم: IPتغییر 

شما   وجود دارد،  IPروتر به مودم را با موفقیت انجام می دهید اما نیاز به تغییر  ی مواق  پیش می آید که مراحل اتصال در بعض 

 در ابتدا برای روتر در شبکه داخلی مودم تعریف کرده بودید تغییر دهید پیش فرضی را که  IPمی توانید 

شبکه مودم به   از طریق گوشی هوشمند و   توسط  ر ابتدا روتر را به مودم متصل کنید و اطمینان حاصل کنید که  برای این منظو

صال به مودم رفته و    روتر متصل هستید،   سمت تنظیمات بخش تنظیمات گزینه تنظیمات ات منو  جدید را وارد نمایید و IPبه ق

به  دجدی IPبا  و روتر به صوووورت خودکارقبل خواهد شووود  IPجدید جایگزین  IP حاللمس کنید،  را "تغییر آی پی روتر"

  مودم اتصال می یابد

 روتر : عبورطریقه تغییر نام و رمز 

 از منوو   از قسوومت تنظیمات ابتدا به صووورت مسووتقیم به روتر متصوول شوووید، سوو س   روتر، عبورتغییر نام و رمز  جهت

دکمه کنید و جدید را وارد  عبورنام و رمز  در این قسوومت ،شوووید اتصووال به روترتنظیمات تنظیمات اتصووال، وارد منو 

  ذخیره می شودجدید رمز عبور برقرار باشد، نام و  گوشی به روترویرایش مشخصات را لمس کنید، در صورتی که اتصال 

و   8حداقل کنید، بایسووتی  میرمزی که برای اتصووال انتخاب   ،WPA2سوویسووتم رمزنگاری بدلیل اسووتفاده  از  کنید توجه 

 باشد   کاراکتر  30حداکثر

 : رمز عبور بایستی ترکیبی از حروف بزرگ،کوچک و اعداد باشد 1نکته

  هر دو گزینه نام و رمز را وارد کنید نام و رمز روتر در نرم افزار بایستیبرای تغییر  :2نکته

 امکان پذیر می باشد  به صورت مستقیم به روتر متصل هستید:تغییر نام و رمز اتصال به روتر تنها در حالتی که 3نکته

:دقت داشووته باشووید که اگر بیش از یک دسووتگاه در منزل اسووتفاده میکنید،جهت عدم تداخل در کارکرد، هر دسووتگاه    4نکته

 بایستی نام مجزا داشته باشد 

 .تغییر نام و رمز دستگاه روتر خود اقدام نماییدشود بدلیل مسائل امنیتی در آغاز کار با روتر نسبت به  : پیشنهاد می5نکته

سورد جدید را معرفی        6نکته سایر کاربران، رمز و پ ستی برای  سورد پیش فرض روتر را تغییر دهید، بای : دقت کنید اگر نام و پ

ید و               خاب کن یل روتر مورد نظر را انت فا مات، پرو ید، از محیط تنظی جد کاربر  ید، جهت این منظور از گوشوووی هر  از منو   کن
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صال " سمت "تنظیمات ات صال به روتر "و از ق سورد پیش فرض را تغییر دهید و جهت تایی "تنظیمات ات ذخیره  "د دکمه ، نام و پ

 را بزنید    "در گوشی

ستی          توجه کنید  صورت د شتیبان گیری جهت انتقال پایگاه داده، نیازی به وارد کردن اطالعات به  ستفاده از منو پ صورت ا در 

 نمی باشد 

اتصال شما به شبکه روتر قط  شده و باید از لیست        تایید تنظیمات، *توجه: در صورتی که نام روتر را عوض می کنید بعد از  *

 و رمز جدید مجددا برقرار نمایید اتصال خود را بانام  wifiشبکه های 

 :پاک کردن حافظه

 :(ormatFoft Sپاک کردن حافظه داده دستگاه)

برای چند  به همراه صدای بوق     LED DATA ثانیه نگه دارید در این حالت 4دستگاه کلید لرن را  برای پاک کردن حافظه 

ش    شن و خاموش می  ستگاه  ود،ثانیه رو شده به طور کامل از        حال حافظه داخلی د شی های ایمن معرفی  شامل اطالعات گو

 شود  حافظه روتر پاک می

 (:ormatFard Hبازگشت به تنظیمات کارخانه)

قصد بازگشت به تنظیمات اولیه را داشتید و یا اینکه پسورد را فراموش کردید با ریست         تنظیماتدر صورتیکه در هر مرحله از  

کلید کشوووویی را در  کردن دسوووتگاه تنظیمات به حالت اولیه بازمیگردد  برای ریسوووت کردن دسوووتگاه تغذیه را قط  کنید،     

ضعیت  شرده و نگ  قرار دهید، Rو ص   کلید لرن را ف ستگاه را و شن   LED DATA ل کنید ،ه دارید در همین حالت تغذیه د رو

 و رمزGSNsmarthome حالت پیش فرض به روتر در این حالت کلیه تنظیمات به حالت کارخانه باز میگردد و نام میشود  

 تغییر میکند  GSNsmarthome به اتصال

 توضیحات تکمیلی:

 مودم:  IPمشخص کردن محدوده

به  "پنجره مشخصات مودم متصل شده  "هوشمند به مودم متصل شوید و از     توسط گوشی   مودم ابتدا IPبرای اطالع از محدوده 

 نامگذاری می شوند    IP addressکه معموال با نام  X1.X2.X3.X4دنبال چنین ساختاری از اعداد بگردید 

 
 مشخصات اتصال به مودم -23تصویر

بایستی توسط کاربر  X4متغییر  بایستی برابر مقادیر نمایش داده شده در برنامه وارد شوند و مقدار X3 وX2 و X1سه متغییر 

 می باشد  254تا  2فنی تعیین شود،که این مقدار یک عدد از بازه 
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 قرار دهیم 192.168.1.163باشد می توان آی پی روتر را برابر  192.168.1.1مودم برابر  IPبرای مثال اگر 

توسط مودم به سایر    160انتخاب شود، زیرا ممکن است آدرس های قبل از    160بیشتر از   X4شود مقدار   پیشنهاد می : 1نکته

 دستگاه های متصل به مودم اختصاص داده شده باشند 

ه  را به مودم متصل میکنید هر دستگاه بایستی آی پی انحصاری خود را داشت      :دقت داشته باشید اگر بیش از یک دستگاه   2نکته

 باشد 

می باشد   X3.X4.192.168مودم دارای ساختاراستاندارد   IPباشند،  168و  192به ترتیب برابر  X2و  X1: اگر دو متغییر 3نکته

صاب    سادگی با انجام چند مرحله انت شتر موارد      IPکه به  شبختانه در بی شد)خو در مودم ها دارای   IPبه روتر امکان پذیر می با

 قرار دهید 168و192را برابر X2و  X1از طریق تنظیمات مودم مقادیر  ر این صورت بایستیچنین ساختاری می باشد( در غی

 سواالت پرکاربرد:

 : اتصال گوشی هوشمند به روتر بر قرار نمی شود، علت چیست!؟1سوال 

روتر و رمز  مشخصات روتر شامل نام   : ابتدا مطمئن شوید فیلتر شکن بر روی گوشی کاربر فعال نیست و در مرحله بعد     1جواب

ستقیم به روتر             صال غیر م شده به روتر را در ات ستقیم و مشخصات مودم و آی پی اختصاص داده  صال م عبور آن را در زمان ات

 مجددا بررسی نمایید 

 !؟، علت چیستدر زمان ارسال فرمان به یک افزونه سایر افرونه ها نیز فرمان را دریافت می کنند :2سوال 

شکل حافظه           : این اتفاق م2جواب  شد، برای رف  این م سایر افزونه ها با شدن کد های روتر برای  ست به دلیل تعریف  مکن ا

 تمامی افزونه ها و کلید لمسی ها را یکبار پاک کنید و کد های روتر را مجددا برای هر یک از آنها تعریف نمایید  

 : ال ای دی پاور روتر روشن نمی شود، علت چیست!؟3سول 

 : از اتصال صحیح برق دستگاه مطمئن شوید، و از منب  تغذیه همراه روتر استفاده کنید  3جواب

 


