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فهرست مطالب

تغییر پسورد وایرلس در مودم های سری home wifi routers
تغییر پسورد ورود به تنظیمات مودم در مودم های سری home wifi routers
تنظیمات mac filtering
غیر فعال سازی wps
غیر فعال سازی انتشار ssid

تغییر پسورد وایرلس
پیش از آن که به بحث تغییر دادن رمزعبور بپردازیم ،باید متوجه آدرس  Gatewayپیشفرض
شوید Gateway .آدرس  IPای است که کامپیوترها به وسیله آن با مودم یا روتر ارتباط برقرار
میکنند .این آدرس به احتمال بسیار زیاد  ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱یا  ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱است که باید این آدرس
را در بخش  addressbarمرورگر خود وارد نمایید .

پنجرهای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد که در آن نام کاربری پیشفرض مودم و پسورد
پیشفرض مودم که  adminمی باشد را وارد نمایید .

پس از ورود به صفحه ی تنظیماتی  ،صفحه ای شبیه به  ،تصویر زیر را مشاهده می شود .

سپس وارد بخش  wirelessشوید و از زیر مجموعه ی  wirelessگزینه ی wireless security
را انتخاب نمایید .

فیلدهای مشخص شده را به این صورت تکمیل کنید:
ابتدا تیک نوع امنیت خود را بزنید .این تیک میتواند بر روی ( Disableبدون امنیت)،
(WPA/WPA2امنیت باال ،توصیه میشود) یا ( WEPامنیت بسیار پایین) باشد .گزینهای
که ما توصیه میکنیمWPA/WPA2 ،است این گزینه میتواند به صورت ( Personalهمانند
تصویر باال) یا  Enterpriseباشد .که پیکربندی  Personalراحت تر است.

در قسمت ، Versionالگوریتم مورد نظر را انتخاب کنید .به شدت توصیه میشود که این
مورد را روی  WPA2-PSKیا حداقل  WPA-PSKیا درصورت نیاز بر روی حالت خودکار
)(Automaticتنظیم کنید.
در قسمت  Encryptionنیز روش رمزگذاری پاکتهای داده را انتخاب کنید .گزینهای که
شامل هر دو رمزگذاری  TKIPو  AESباشد) یعنی گزینه خودکار یا  ،)Automaticبهترین
گزینه است .درغیر این صورت اگر دستگاهها از  AESپشتیبانی میکنند ،گزینه  AESو
درصورتی که پشتیبانی نمیکنند ،گزینه  TKIPکه امنیت و سرعت کمتری نسبت به AES
دارد را انتخاب کنید.
سپس قسمت  Wireless Passwordرا با رمز عبور دلخواه خود پر کنید .این رمز عبور برای
اتصال به وای فای شما استفاده خواهد شد و طول آن باید بین  ۸تا  ۶۳کاراکتر باشد و فقط
اجازه استفاده از کاراکترهای انگلیسی ،اعداد و نمادهای رایج را دارید.
و در پایان دکمه ی  saveرا بزنید تا تنظیمات ذخیره گردد .

تغییر رمز ورود به تنظیمات مودم
پیش از آن که به بحث تغییر دادن رمزعبور بپردازیم ،باید متوجه آدرس  Gatewayپیشفرض
شوید Gateway .آدرس  IPای است که کامپیوترها به وسیله آن با مودم یا روتر ارتباط برقرار
میکنند .این آدرس به احتمال بسیار زیاد  ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱یا  ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱است که باید این آدرس
را در بخش  addressbarمرورگر خود وارد نمایید .

پنجرهای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد که در آن نام کاربری پیشفرض مودم و پسورد
پیشفرض مودم که  adminمی باشد را وارد نمایید .

پس از ورود به صفحه ی تنظیماتی  ،صفحه ای شبیه به  ،تصویر زیر را مشاهده می شود .

سپس از منوی سمت چپ بخش  System Toolsرا باز کرده سپس بر روی Password
کلیک کنید.

در صفحه باز شده و در بخش  passwordفیلدها را به شرح زیر پر کرده سپس بر روی
Saveکلیک کنید :

 : Old User Nameنام کاربری فعلی که وارد شده اید .
 : Old Passwordرمز عبور کاربر فعلی .
 : New User Nameنام کاربری جدید که جازگزین نام کاربری فعلی خواهد شد .
 : New Passwordرمز عبور جدید برای کاربر فعلی با نام کاربری جدید .
 : ConfirmNew Passwordتکرار رمز عبور جدید .

