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 لینک مقاله در وبسایت

 
 
 

 

 ران مجله نت

 فرزانه دارقیاسیسیده نویسنده:
 

-D تغییر رمز وای فای مودم
Link 

 
، D-Link  تغییر رمز وای فای مودم یدر این مقاله
های های تغییر رمز چند مدل از مودمانواع روش

کنیم. برای وصل رو بررسی می d-link وای فای
ی عبور یا همون رمز باید کلمه مودم شدن به یک

های جایی که سیستمرو وارد کنیم. از اون
ها طوری هستن که یک بار کامپیوتری یا گوشی

سپارن؛ بنابراین رمز رو بهشون بدید به یاد می
ت که هر روز با اون سر و کار داشته طوری نیس

ها رمز وای فای رو ذخیره وقتباشید. اما خیلی
کنیم. ممکنه که رمز رو نکردیم و فراموشش هم می

ای وارد کنید که در این بخواید برای کس دیگه
صورت هم اگه فراموش کرده باشید، مجبورید رمز 
رو دوباره عوض کنید. برای وصل شدن یک 

به مودم ناگریزید که رمز مودم رو  دستگاه دیگه
 .تغییر بدید

 

https://netran.net/mag/d-linkmodem/%20
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
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 link-d های وای فایهای تغییر رمز چند مدل از مودم، انواع روشLink-D مودم فای وای رمز تغییر یدر این مقاله
جایی که ی عبور یا همون رمز رو وارد کنیم. از اونباید کلمه مودم کنیم. برای وصل شدن به یکرو بررسی می

سپارن؛ بنابراین طوری ها طوری هستن که یک بار رمز رو بهشون بدید به یاد میهای کامپیوتری یا گوشیسیستم
ها رمز وای فای رو ذخیره نکردیم و فراموشش هم وقتت که هر روز با اون سر و کار داشته باشید. اما خیلینیس
ای وارد کنید که در این صورت هم اگه فراموش کرده باشید، کنیم. ممکنه که رمز رو بخواید برای کس دیگهمی

به مودم ناگریزید که رمز مودم رو تغییر  مجبورید رمز رو دوباره عوض کنید. برای وصل شدن یک دستگاه دیگه
 .بدید

کنیم که هر چند وقت یک بار برای باال بردن امنیت مودم، رمز مودم وایرلس خودتونو تغییر البته بهتون توصیه می
، مودم IP کردن پیدا یشید کسی از حجم اینترنت شما سو استفاده نکنه. در مقالهطوری باعث میبدید. این

تونید روند کامل پیدا کردن آی پی مودم و ورود به تنظیمات اون رو مطالعه کنید تا بدون مشکل وارد پنل مودم می
 .تونید وارد تنظیمات مودم بشیدراحتی میفرض تصور ما اینه که شما بهطور پیشخودتون بشید. به

ره که رمزهای پیچیده بذارید تا حدس زدن اون سخت باشه. منظور از رمز پیچیده ترکیبی از کاراکترها و بهت
 .کاراکتره 8ها با طول حداقل عالمت

 0279 مدل Link-D  فای وای مودم رمز تغیر 
رو تغییر دادید )که احتمالش کمه(، از  IP رو توی نوار آدرس مرورگر وارد کنید. اگر قباًل این 192.168.1.1آدرس  .1

 .تونید آی پی رو پیدا کنیدمی« مودم و ورود به تنظیمات آن IP پیدا کردن»طریق مقاله 

 2790لینک صفحه ورود به پنل مودم دی-1تصویر
فرض این ی عبور و رمز عبور پیششه. کلمهی پنل مودم برای شما باز میعد از وارد کردن آدرس، صفحهب .2

 .هستش admin و admin صفحه به ترتیب

https://netran.net/mag/d-linkmodem/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/mag/finding-modem-ip/
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رو یادآوری کنیم که برای جلوگیری از ورود هکرها و باال بردن امنیت مودم، بهتره که این  خوبه اینجا یک نکته
 .ی پنل مودم رو هم تغیر بدیدفرض صفحهی عبور و رمز عبور پیشکلمه

 .برید Wireless Security و سپس Wireless خوب حاال وارد پنل مودم شدیم، باید به بخش تنظیمات  .3

، چند Security Modeشین. توی این مرحله، ی زیر هدایت میبه صفحه Wireless Security نهبعد از انتخاب گزی
 .مراجعه کنید رمزنگاری هایپروتکل یکنیم به مقالهها، پیشنهاد میگزینه روبروش هست، برای درک این گزینه

 مصفحه اول تنظیمات مود -2تصویر
 WEP .کننها، نوع خاصی از امنیت رو فراهم میاگه بخوام خالصه براتون بگم اینه که هر کدوم از این ویژگی

 .کننسطح امنیت باالتری رو فراهم می WPA2 و WPA .سیمهاستاندارد اصلیه رمزگذاری بی

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
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 یقسمت رمزگذاری شبکه وای فا-3تصویر
بینید که این کادر همون رمز وای یک کادر می pre-Shared key حاال دیگه نوبت عوض کردن رمزه. روبروی .4

 .کلیک کنید apply توی این کادر رمز موردنظر خودتونو بزنید. بعد، روی گزینه فای شماست.

 
 یست کردن رمز وای فا -4تصویر 

 .همین راحتیبه انجام شده؛U 2790 لینک دی مودم رمز تغییر حاال دیگه
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 0274 مدل  Link-D  مودم فای وای رمز تغیر
رو وارد کنید و وارد صفحه تنظیم مودم  162.168.1.1ها مثل همه، آدرس تر مودمی تغییر رمز بیشاولین مرحله 

ها هم متفاوته. این مودم طوری نیست که پی ورود به تنظیمات بعضی از مودمبشید. البته الزم به ذکره که آی
 و admin به شکل زیر و در اون یوزر و پسورد شهی پنل بشه. یک کادر در باالی صفحه باز میوارد صفحه

admin کنیدرو وارد می. 
 

 ورود به تنظیمات مودم -5تصویر
 .برید wireless security بینید. حاال باید به قسمتی عبور صفحه زیر رو مین نام کاربری و کلمهبعد از وارد کرد
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 رفتن به بخش تنظیمات وای فای -6تصویر
 .شیدی بعد با تنظیمات زیر روبرو میدر مرحله
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 صفحه تنظیمات وای فای مودم-7تصویر

کنیم کنه. باز هم به شما توصیه میهایی وجود داره که نوع رمزگذاری رو مشخص میگزینه Encryption در قسمت
ده و آگاهانه انتخاب کنید. های رمزنگاری مراجعه کنید تا بدونید که هر گزینه چه معنی میکه به مقاله پروتکل

 pre-shared سراغی مطلوب خودتون، بهشه. بعد از انتخاب گزینهپیشنهاد می WPA2 معموال به کاربران خانگی
key برید. توی این قسمت هر چیزی وارد کنید، همون رمز وای فای شماست. 

  DSL-7287مودم فای وای رمز تغیر
 کنیم که این مودم یک مودم، یادآوری میd-link 2877که بریم سراغ تغییر رمز وای فای مودم قبل از این

 ADSL/VDSLمودم فای وای رمز تغییر هستش. مرحله اول link-D  هم مثل دو مدل باالست،  2877این مدل
 .ی پنل مودم بریدرو وارد کنید و به صفحه 162.168.1.1آدرس 
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 2877صفحه ورود به پنل مودم  -8تصویر 
چون قصد کانفیگ مودم رو شید. ی زیر هدایت میبه صفحه admin و admin ی عبوربا زدن نام کاربری و کلمه

 .ندارید، باید توی این صفحه گزینه کنسل رو بزنید

 2877صفحه ابتدایی پنل مودم  -9تصویر
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 Wireless و سپس 2.4G Wirelessشید. باید به قسمت بعد از کلیک روی دکمه کنسل وارد صفحه زیر می
security برید. 

 
 ین صفحه به بخش تنظیمات وای فای بریدتوی ا -10تصویر 

هستش. پس از تغییر رمز  2.4Gی عبور برای وای فای شما در باند کلمه Pre-shared key در صفحه زیر قسمت .4
 .تغییرات شما اعمال خواهد شد Apply با کلیک روی دکمه
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 2.4صفحه ورود رمز در باند  -9تصویر 
 
 .نیز باید مراحل طی شده در باال رو مجدد تکرار کنید 5Gبرای باند  
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 5Gصفحه ورود رمز در باند  -10تصویر 

  

  DWR-395مودم فای وای رمز تغییر
 LTE هایخاطر سرعتی که اینترنتهم به LTE هایهستش. این روزها مودم LTE یک مودم DWR-953 مودم 

های که یکی از مدل DWR-953 خوایم تنظیمات وای فای مودممحبوب شدن. توی این بخش، میدارن، 
 .هستش رو بررسی کنیم link-d پرطرفدار برند

 admin رو وارد کنید و 192.168.1.1های دیگه باید آدرس ی پنل این مودم هم، مثل مودمخوب برای ورود به صفحه
 .عبور وارد کنید ی عبور و رمزهم برای کلمه admin و
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 DWR953 صفحه ورود به پنل -11تصویر

جایی که شما فقط دنبال نشید. از اوی عبور و رمز عبور، وارد صفحه اول تنظیمات مودم میبعد از وارد کردن کلمه.2
رو با  wifi اون قسمت باالی صفحه، گزینه .wifi این هستید که رمز وای فای مودم رو تغییر بدید، برید قسمت

 !بینید؟ روش کلیک کنیدرنگ بنفش رو می
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 ماولین صفحه تنظیمات مود -12تصویر

 .شیدبعد از کلیک روی اون عالمت وای فای، به صفحه زیر هدایت می
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 Wifi صفحه مربوط به تنظیمات -13تصویر

، کلیک کنید. حاال دیگه رسیدید به قسمت تنظیمات وای فای، یعنی صفحه زیر رو wi-fi setting برید روی قسمت
هستش. توی این قسمت، در کادر  2.4Gصفحه دو بخشه، قسمت باالیی، مربوط به باند  بینید. البته اینمی

 .بنویسید 2.4Gتونید رمزتون رو برای باند می pre-shared key روبروی
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 2.4Gصفحه تنظیم رمز وای فای برای باند -14تصویر

، pre-shared key هستش. این قسمت هم، مثل باالست، جلوی کادر 5Gقسمت پایین صفحه، مربوط به باند 
 .رمزتونو بنویسید
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 5Gصفحه تنظیم رمز وای فای برای باند -15تصویر

 .تیشما انجام شده. به همین راح d-link ، تغییر رمز وای فای مودمapply با زدن دکمه

  

  klin-D 932-DWRمودم فای وای رمز تغییر
تون مراجعه شود. حواس 192.168.0.1ی پنل این مودم، به آدرس این مودم، یک مودم همراهه. برای رفتن به صفحه

ی زیر ی پنل این مودم با آدرس چند مدل قبلی فرق داره. با زدن این آدرس، وارد صفحهباشه که آدرس صفحه
 .شیدمی
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 مصفحه ورود به پنل مود -16تصویر
 .شیدهدایت می ی عبور به صفحه زیربرای نام کاربری و کلمه admin و admin ی مشهوربعد از وارد کردن دو کلمه

 
 DWR932 صفحه اول ورود به پنل-17تصویر 
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 .شهی زیر براتون باز میکلیک کنید. بعد از کلیک، صفحه wi-fi setting قسمت باالی صفحه، روی از.3

 
 یات وای فاتنظیم-18تصویر 

برید. بعد از کلیک  wi-fi security settings ، باید به بخشD-link صفحه، برای تغییر رمز وای فای مودم در این
، رمزتون رو بنویسید. Pre-shared keyبینید. توی این بخش، توی کادر روبرویی زیر رو میبر روی این گزینه صفحه
 .کلیک کنید Apply بعد از نوشتن رمز، روی
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 یتنظیمات وای فا-19تصویر 
 .تون تغییر کردرمز مودم وای فای همراه

 دنیستی وصل مودم به اگه
تونید ازش استفاده کنید و هستش. اگه مودم شما هم این دکمه رو داره، می WPS ها دکمهتوی بعضی از مودم

های تونید بدون رمز به وای فای وصل بشید و با استفاده از روشطوری میرمز وای فای مودم خودتونو بردارید. این
تر با کارکرد این دکمه آشنا خواهید بیش چیست WPS مقاله باال رمز وای فای مودمتون رو مشخص کنید. توی

 .شد
تونن به شه و همه میشه. چون مودم شما رمزش برداشته میتوصیه نمی WPS دالیل امنیتی استفاده از دکمهبه

 .اون وصل بشن
 .اره، باید برید سراغ راه حل استفاده از کابلند WPS اما اگر مودم شما دکمه

شه. کنید. یک ارتباط بین مودم و سیستم برقرار میرو به پشت مودم و سیستم خودتون نصب می LAN کابل
 .به سیستم وصل بشن USB های همراه کابل شبکه ندارن و باید از طریقها هم مثل مودممودم بعضی

https://netran.net/blog/wps-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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درستی نصب شده، حاال با طی مراحل باال که مخصوص هر مودم گفته شد، بعد از اینکه مطمئن شدید که کابل به
 .برید و مراحل باال رو تکرار کنید  ی پنل مودمبه صفحه

  

 هم رو مودم صفحه به ورود رمز هم نیستید، وصل مودم به هم اگه
 .کردید فراموش

دید. ممکنه اون رو هم یادتون فرض مودم رو تغییر میی عبور و نام کاربری پیشتر گاهی کلمهبرای امنیت بیش
زمه بدونید که بعد ی رمزها رو فراموش کردید، راهی جز ریست کردن مودم ندارید. البره. توی این حالت که همه

تونید با مراجعه به ره و باید دوباره اونو کانفیگ کنید. میاز زدن دکمه ریست، مودم شما به تنظیمات کارخونه می
 .مودمتون رو مجدد کانفیگ کنید مودم کانفیگ ی آموزشمقاله

تون رو با ما در میان بگذارید. همکاران خود با مشکل مواجه شدید، مشکل D-link اگر توی تغییر رمز وای فای مودم
 .من در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد

  

 

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/

