
 Mac address  چیست؟ 

قبل از اینکه بخوام مک فیلترینگ رو توضیح بدم الزمه که اول بدونید مک آدرس چیه. همه ی دستگاه هایی که 
  فقط و  فقط که هستن فیزیکی آدرس یه دارای …ن مثل مودم، موبایل، کامپیوتر و توانایی اتصال به اینترنت رو دار 

 آدرس   مثل  دقیقا نداره، وجود  باشه  تکراری اینکه امکان و( میگم  ادامه در  که داره هم استثنا) دستگاهه  اون به متعلق
گه توی یه ساختمون هم  ا  حتی باشه،   داشته وجود  آدرس همین  با دیگه ی خونه  یه  نداره امکان که شما ی خونه

 .باشید میتونید با داشتن پالک یه آدرس یونیک داشته باشید

بیتی بودن این    48نمایش داده میشه،  xx:xx:xx:xx:xx:xx بیتیه که معموال در قالب 48مک آدرس یک آدرس 
یاد که تا سالها هزار میلیارد آدرس مختلف برای دستگاه های مختلف بوجود ب  281آدرس باعث میشه توانایی ساخت 

 .جوابگوی نیازهای کل دنیاس 

شما میتونید با بعضی از نرم افزارها مک آدرس سیستمتون رو تغییر بدید به همین دلیل دیگه نمیشه گفت هر مک  
 .آدرسی یونیک و یکتاس 

 

MAC Filtering    چیست؟ 

خب حاال که فهمیدید آدرس مک چیه میرسیم به بحث اصلی یعنی مک فیلترینگ. مک فیلترینگ قابلیتیه که روی  
مودم ها، روترها و تجهیزات دیگه ای وجود داره و به شما اجازه میده که با واردکردن آدرس مک یه سیستم، به اون  

خوابگاه هستید و مودم خونتون رو با خودتون   سیستم اجازه ی دسترسی بدید یا بگیرید. مثال فرض کنید تو یه 
  که اینه بدید انجام  باید که کاری ،     بردید، حاال میخواید به موبایل دوستتون اجازه ندید که به مودم وصل بشه

  ازشون رو شدن وصل دسترسی و کنید وارد مودمتون تنظیمات داخل و کنید پیدا رو  دوستتون موبایل آدرس  مک
حتی اگه دوستتون رمز وای فای شمارو داشته باشه و درست هم بزنه، نمیتونه وصل بشه به مودم   اینجوری. بگیرید

 .چون شما مک آدرس گوشیش رو از طریق مک فیلترینگ تو لیست سیاه قرار دادید

این  یادتون باشه با توجه به اینکه مک آدرس امکان تغییر داره راه حل امنیتی مناسبی به حساب نمیاد بنابراین از 
 .روش در کنار سایر روش های امنیتی استفاده کنید

  

 پیدا کردن مک آدرس در ویندوز 

 RUN باز بشه. تو برنامه RUN فشار دهید تا برنامه R برای پیداکردن مک آدرس اول کلید ویندوزو با کلید
رو داخلش   getmac توربزنید. پنجره مشکی رنگی باز میشه که باید دس (Enter) رو تایپ کنید و اینتر cmd کلمه

بزنید. با اینکار به تعداد کارت شبکه های روی سیستمون آدرس های فیزیکی یا همون   (Enter) وارد کنید و اینتر
 .مک آدرس نشون داده میشه 



 

یا زدن این دستور تصویری شبیه تصویر باال میبینید که مک آدرس کل کارت های شبکه ی سیستم رو نشون میده،  
روی سیستم من چون چندتا کارت شبکه وجود داره واسه ی همینم چندتا مک آدرس هست اما عموما باید فقط  

دیگه هم وجود داره که مک آدرس هر یدونه مک آدرس رو اینجا نشون بده. برای پیدا کردن مک آدرس یه دستور 
بزنید تا   (Enter) رو تایپ کنید و اینتر ipconfig /all دستور cmd کارت شبکه رو به تفکیک میزنه و راحت تره. تو

 .بگردید physical Address دستور اجرا بشه. مثل تصویر پایین تو نتایج دنبال

 .تفاوتی بینشون وجود نداره  هم میشناسن و physical Address مک آدرس رو با اسم

 
 در اندروید  (Mac address) یافتن مک آدرس 

 About عدش دنیال گزینه یبرای پیدا کردن مک آدرس تو اندروید کافیه اول تنظیمات گوشیتون رو بیارید و ب 
phone بگردید. 



 
 

 .کلیک کنید Status میشید که اینجا باید روی About بعدش وارد قسمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نوشته شده که تو عکس زیر هم میتونید ببینید. مک   Wi-Fi MAC Address مک آدرس گوشی شما زیر گزینه ی
ثبت شده که حاال کافیه یادداشتش کنم و ازش برای مک فیلترینگ  BC:F5:A3:1A:82:99 آدرس گوشی من

 .استفاده کنم

 
 پیدا کردن مک آدرس در آیفون 

 .کلیک کنید General )تنظیمات( ایفونتون رو باز کنید و مثل عکس زیر روی setting اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .بزنید About ن مرحله رویی تو ا

 
 

بگردید و آدرسی که جلوی این گزینه نوشته شده، مک آدرس گوشی شماس که   Wi-Fi Address حاال دنبال گزینه
 .میتونید برش دارید و برای مک فیلترینگ ازش استفاده کنید

 



 و ایرانسل  D-link   ، Tenda مک فیلترینگ در مودم/روترهای 

تو این قسمت آموزش مک فیلترینگ رو تو سه تا مودم مختلف از برندهای دی لینک، ایرانسل و تندا داریم اما 
یادتون باشه که اگه مودم یا دستگاه دیگه ای دارید روش کار خیلی تفاوتی نداره و الزمه تو گزینه های دستگاهتون  

 .رو واردش کنیدبگردید و مک آدرس هایی که میخواید  Mac filtering دنبال

 Tenda   فیلتر مک آدرس در مودم/روتر 

برای وارد شدن به تنظیمات مودم تندای خودتون میتونید از مقاله ی )نحوه ورود به مودم( استفاده کنید. بعد از  
 .اینکه وارد تنظیمات مودم شدید با صفحه ی زیر روبرو میشید

 
 .بزنید تا وارد تنظیمات پیشرفته مودم بشید Advanced از قسمت باال و سمت راست، روی گزینه

رو بزنید تا صفحه ی مربوط   MAC filter تا باز بشه و بعدش رو بزنید wireless حاال از منوی سمت چپ، گزینه ی
 .به مک فیلترینگ بیاد



 
 MAC filtering به طور پیش فرض خاموش و روی Disabled   قرار داره اما شما برای فعالسازی این آپشن دوتا
رو انتخاب کنید، فقط مک آدرس هایی که در ادامه  Allow ، اگهDeny  رو انتخاب کنید یا Allow راه دارید: یا گزینه

رو بزنید همه ی دستگاه ها اجازه ی وصل شدن   Deny ازه ی اتصال رو دارند و اگه گزینه یوارد لیست میکنید اج
دارن به جز مک آدرس هایی که شما وارد میکنید بنابراین اگر تعداد دستگاه هایی که قصد محدود کردنشون رو  

 .تا آدرس ها رو وارد کنید کلیک کنید Add رو انتخاب کنید. بعد از انتخاب روی Deny دارید کمه بهتره که گزینه

 

 . رو بزنید تا تنظیمات ذخیره بشه  Apply/save بعد از اینکه همه ی مک آدرس هاتون رو وارد کردید گزینه



  D-link مودم/روتر   فیلتر مک آدرس در 

بزنید تا صفحه ی ورود به   (Enter) مرورگرتون وارد کنید و اینتر URL رو تو بخش 192.168.1.1برای شروع آدرس 
استفاده کنید و بعد از وارد شدن به   admin مودم نشون داده بشه. تو صفحه ورود بجای نام کاربری و کلمه عبور از

 .برید Advanced قسمت

 
رو   Access point ببرید و از منویی که باز میشه گزینه Advanced wireless مثل عکس پایین موس رو روی

 .نشون داده بشه  ( MAC filtering ) انتخاب کنید تا تنظیمات فیلتر مک آدرس

 



برای فعال کردن مک   همون راهی که برای مودم تندا گفتم اینجا هم صدق میکنه، یعنی شما دوتا راه دارید
هست که اگه تعداد مک آدرس   Deny Listed و یکی دیگش هم Allow Listed فیلترینگ، یکیش استفاده از

هایی که میخوای محدود کنید زیادی بنابراین گزینه ی اول و اگه فقط چندتا دستگاه هست که باید محدود بشن و  
رو انتخاب کنید و در نهایت روی دکمه   Deny Listed ابراینبقیه ی دستگاه ها میتونن به مودم شما متصل بشن بن

 .بزنید و تک تک مک آدرس هاتون رو اضافه کنید Add ی

 
 ایرانسل  TD-i40 فیلتر مک آدرس در مودم 

مثل باقی مودم ها باید وارد صفحه ی تنظیمات مودم ایرانسلتون بشید که آموزشش رو باالتر دادم بهتون، بعد از 
 .تا بریم مرحله ی بعد کلیک کنید Firewall وارد شدن روی بخش

 

 

 

 

 

 



 .کلیک کنید MAC filtering از سمت چپ و از زیرمنوی باز شده، روی گزینه ی

 
قرار گرفته به   Disable رو میبینید که سه تا حالت مختلف داره: در حالت عادی روی Type در بخش باالیی گزینه

که به معنی اجازه ی دسترسی به مک   White این معنی که هیچ فیلتر و محدودیتی اعمال نمیشه، گزینه ی بعدی
محسوب میشه به این معنی که محدودیت روی   Black وارد میکنید و گزینه ی آخر هم آدرس هاییه که در ادامه

 .همه ی مک آدرس هایی که وارد میکنید اعمال میشه

 میتونید آدرسی که میخواید رو وارد کنید و آخرش گزینه ی Mac Address تو بخش پایین و جلوی گزینه ی
Apply  اه رو مجددا بریدرو بزنید. برای هر مک آدرس باید همین ر. 

 
  


