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 Tp-Link  تغییر رمز وای فای مودم

 

کنه سرعت اینترنت ها شده که آدم احساس میخیلی وقت
یا مثال حجم اینترنت خیلی زود تموم    طرز عجیبی کم شدهبه

باشه که مودم هک   هاییتونه یکی از نشونهشه. این میمی
رو  مودم  رمز  باید  مشکل،  این  کردن  برطرف  برای  شده. 

ا  عوض  تغییر رمز   خوام در موردین بخش میکنین. توی 
 .توضیح بدم  Link-Tp وای فای مودم
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طرز عجیبی کم شده یا مثال حجم اینترنت خیلی  کنه سرعت اینترنت بهها شده که آدم احساس میخیلی وقت
هایی باشه که مودم هک شده. برای برطرف کردن این مشکل، باید تونه یکی از نشونهشه. این میزود تموم می

 .توضیح بدم Link-Tp  تغییر رمز وای فای مودم خوام در موردرمز مودم رو عوض کنین. توی این بخش می

 Tp-Link  مودم

ولی خب   شن، تقریبا به یک شکل هستن؛هایی که توسط یک شرکت ساخته میمعموال پنل تنظیمات مودم
های مختلفی داره. در  انواع و مدل  TP-Link .سری تغییرات جزیی داشته باشهها ممکنه یکپنل بعضی مدل 
تغییر رمز   که فضای پنل اونا با هم فرق داره رو انتخاب کنم و Link -TPخوام چند مدل مودماین قسمت می

های کاربری آشنا بشین. اگه دوس دارین از این  ی محیطها انجام بدم تا با همهمودم رو برای اون وای فای 
آمد بگین. چون اومده تا شما رو به همین  بعد رمز وای فای رو خودتون عوض کنین، پس به این مقاله خوشبه

 .توانایی برسونه 

 افزایش امنیت مودم 

رو هک   تونتونن مودمای که بلد هستن، میهای آماده یا راهکارهای دیگهسری افراد با استفاده از برنامهیک
تون باید رمز کنن و بدون هیچ محدودیتی از اینترنت شما استفاده کنن. برای باال بردن امنیت شبکه اینترنت

های  حدس برای مودم نذارین و حتما از الگوریتمهای ساده و قابلمودم رو عوض کنین. بهترین کار اینه که رمز
 ر باید این کار رو انجام بدین؟ چه تنظیماتی نیازه؟رمزگذاری برای امنیت شبکه استفاده کنین. اما خب چطو

یادتون باشه حتما گزینه مودم  Firmwareآپدیت زیادی داره.  تاثیر  عملکرد مودم  که در  از مواردیه  ی  یکی 
نرمبه کنین.  فعال  هم  رو  خودکار  مودمروزرسانی  و  روترها  دارن.  افزار  امنیتی  ضعف  مواقع  بعضی  وقتی ها 

کنه باشه، اگه آپدیت جدیدی برای اون منتشر بشه، سریع اون رو دانلود و نصب می  بروزرسانی خودکار روشن
 .کنهروز میو مودم رو به

  Tp-Link  تغییر رمز وای فای مودم 

کنین اینه که  رو انجام بدیم. اولین کاری که می Tp-Link  تغییر رمز وای فای مودم   خب حاال بریم که با هم 
ت وصل هستین یا نه؟ برای وصل شدن به تنظیمات مودم، باید حتما به اینترنت بررسی کنین ببینین به اینترن

 .مراحل زیر رو انجام بدین تون با اینترنت برقرار بود،وصل باشین. اگه ارتباط

https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-tp-link/
https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-tp-link/
https://netran.net/mag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C/
https://netran.net/mag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C/
https://netran.net/mag/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d8%b3/
https://netran.net/blog/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-framware-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85/
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 TD-W8151N و TD-W8961N لینکپی تی  ADSL رو برای دو مودم Tp-Link من تغییر رمز وای فای مودم
 .قیقا مشابه داشتنانجام دادم که فضایی د

 ورود به تنظیمات مودم 

 م ورود به تنظیمات مود -1تصویر 

مدیریت مودم بشین.   تاپ وصل کنین و وارد پنلبه کامپیوتر یا لپ LAN رو از طریق کابل شبکه ADSL مودم
رو وارد کنین و بعد   192.168.1.1زنین، آدرس  رو می  داخل بخشی که آدرسمرورگر رو باز کنین و    برای این کار،

رو بزنین، نه داخل جستجوی   IP تون باشه حتما داخل بخش آدرس مرورگر حواس  .کلیک کنین Search روی
 .گوگل

نین،  ک که اینجا وارد می  شه که یوزر و پسورد وارد کنین. رمزیوارد این صفحه بشین، ازتون خواسته می  وقتی
ی  نکرده باشین، یوزر و پسورد ورود به پنل مدیریت همه  ی مودم فرق داره. اگه رمز رو قبال عوض با رمز وای فا

 .هستش admin فرضشکل پیش  های تی پی لینک، مودم

 .انجام بدین Link-Tp تنظیم مودم   باید این کار رو در کانفیگ و   رود به پنل مودم رو رو عوض کنین، اگه بخواین رمز و

https://netran.net/blog/%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-tp-link/
https://netran.net/blog/%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-tp-link/
https://netran.net/blog/%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-tp-link/
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امتحان کنین. اگه نتونستین    فرض روضوع تغییر رمز وای فای مودم تی پی لینک. رمز پیش برگردیم سر مو  خب
که موفق نشدین رمزی که تغییر دادین رو پیدا کنین و وارد  صورتی  ، یعنی قبال رمز و تغییر دادین. در وارد بشین
 .راهی ندارین به جز ریست کردن مودم پنل بشین،

تون رو گرفتین،  که خدمات اینترنت  (ISP) شرکت ارائه دهنده اینترنت  از همونالبته یک نکته وجود داره: اگه  
  ین صورت، دریوزر و رمز خاصی رو برای ورود به پنل در نظر گرفته باشن. در ا  ودم رو تهیه کرده باشین، ممکنهم

 .تونین اون یوزر و پسورد رو هم امتحان کنین زمان ورود می

 مریست کردن مود

 

انجام داده بودین، به  وقتی اون  قبال روی  برمی  مودم رو ریست کنین، تمام تنظیماتی که  اولیه  گرده.  حالت 
برای ریست کردن یک دکمه دارن و بعضی بعضی از مدل  اید یک سوزن یا  ای دارن که بها محفظهمدل   ها 

 .بدین تا عمل کنه زی رو روی اون فشارای فلگیره

های پرفروش تی پی لینک هستن، این مورد در پشت مودم  که از TD-W8151N یا TD-W8961N مثال توی مدل 
 .برای یه مدل دیگه زیر دستگاه قرار داشته باشه مودم قرار داره. ممکنه

https://netran.net/blog/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
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مودم کردن  ریست  برای    برای  فشاثانی  30باید  رو  دکمه  این  روه  کار  این  که  هم  زمانی  بدین.  کنین،  می  ر 
 .تون باشه که مودم باید روشن باشهسحوا

باز برای ورود   کردین و تونستین وارد پنل بشین و کارتون رو انجام بدین که خوبه؛ ولی اگه  اگه مودم رو روشن
ثانیه زمانی که مودم روشنه،   30ای  ر ب  بارتونین ریست کنین. اول یکمشکل داشتین، یک جور دیگه هم می

ی ریست رو نگه ثانیه دکمه  30رو خاموش کنین و توی این حالت هم    بعد، مودم  دارین.ی ریست رو نگه  دکمه
  ثانیه نگه  30برای    ی ریست رونهایت، دوباره مودم رو به برق بزنین و وقتی روشن شد، دوباره دکمه  دارین. در

 .دارین

حالت کارخانه. حاال دیگه گردونه به  ده و تنظیمات مودم رو برمیمی  جواب  هایبا همه مودماین روش روی تقر 
یوزر و پسورد رو وارد    کهتونین راحت وارد پنل بشین. بعد از اینو می admin شه همون پسوردتون می  یوزر و

 .بینینرو می 1مث تصویر  ای شین و صفحهوارد پنل می  Login کردین، با کلیک روی

 W8961  مدل TP-Link تغییر رمز وای فای مودم 

ببینین؛ البته   W8961 برای مدل  رو TP-Link تونین مراحل تغییر رمز وای فای مودم ویدیوی آموزشی باال می   در

 .آموزش داده شده  همه این مراحل به صورت گام به گام هم تصویری
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 م صفحه اصلی تنظیمات مود -2تصویر 

نوار باالی صفحه باید دومین    بینین. از رو می  2ن، فضایی مث تصویر  ل مدیریت مودم شدیکه وارد پناز این  بعد
کلیک   Wireless های باز شده، رویاون هم باید از بین تب  رو انتخاب کنین. بعد از  (Interface Setup) تب

 .رو ببینین 3تصویر  کنین تا فضایی مث
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 5گیگاهرتز و    2.4تونین برای هر باند فرکانسی )بخش می   اینکنین، داخل  اگه از مودم دو بانده استفاده می
 .تنظیم کنین گیگاهرتز( یک رمز جدا

 Tp-Link  تنظیم وایرلس مودم  -3تصویر  

پروتکل رمزنگاری که    تونین نوعاگه کلیک کنین، می Wireless Security منوی کناری سمت چپ روی  روی
کنین.  می انتخاب  رو  انتخاب WPA2-PSK بهترهخواین  قوی  کنین،  رو  توی  چون  رمزگذاری  استاندارد  ترین 

 .های خانگی است شبکه

عات خوبی بندازین. اطال   های رمزنگاریپروتکل   که نوع پروتکل رو انتخاب کنین،یک نگاه به مطلب به نظرم قبل از این 

 .ه بهتون بدهتونمی

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
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 م تغییر رمز وای فای مود -4تصویر 
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 Pre-Shared Key  تون انتخاب کنین رو باید توی قسمتخواین برای وای فای مودمجدیدی که می  رمزی
تونین ساده نباشه. با کلیک  ا جایی که میباشه و ت  کاراکتر   20تا    8تون بین  وارد کنین. بهتره که رمز انتخابی

 .تغییراتی که اعمال کردین رو ذخیره کنین ،Save یروی گزینه

 Mr200  مدل TP-Link تغییر رمز وای فای مودم 

 MR200  مدل  TP-Link ورود به تنظیمات مودم -5تصویر 

قسمت آدرس مرورگر وارد کنین    تون رو درمودم IP .هستش  192.168.1.1ها  همه مودم IP هم گفتیم: تقریبا  قبال
رو ببینین. رمز ورود هم که مثل    5ای شبیه به تصویر  صفحه  ی تنظیمات مودم بشین وتا بتونین وارد صفحه

 .هستش admin هابقیه مودم
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 MR200  مدل TP-Link صفحه اصلی مودم  -6تصویر  

تون  اطالعاتی در مورد مودم  تونین در اونن که میشیروبرو می  6یه به تصویر  ای شباز زدن رمز، با صفحه  بعد
 .بشین Wireless تغییر رمز وای فای باید وارد بخش ببینین و تنظیمات رو مدیریت و کنترل کنین. برای 
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 ک تی پی لین MR200 تغییر رمز وای فای مودم  -7تصویر  

، رمزتون ذخیره  Save یگزینه  رو عوض کنین. با کلیک رویتونین رمز موردنظرتون می  Password قسمت از
 .بعد باید با رمز جدید وارد بشین از این به شه ومی

 M7300  مدل TP-Link تغییر رمز وای فای مودم 
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 ه ورود به تنظیمات وای فای مودم همرا -8تصویر 

تاپ وصل بشن، عوض  لپ  وتر یاتونن به کامپینمی LAN های جیبی چون از طریق کابلمفکر کنین مود  شاید
 جوری نیست. کردن رمزشون سخته؛ اما اصال این

 192.168.0.1  های همراه یعنیمخصوص مودم  IP برای اتصال به پنل تنظیمات، باید از آدرس  های همراه،مودم
رمز وای فای  پنل و تغییر  برای ورود به  این مسئله،  هم صدق   M7300 مدل  TP-Link مودم  استفاده کنن. 

 .هستش  adminهای مودمکنه. ورود به پنل مث بقیهمی
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 ه صفحه اصلی پنل مودم همرا -9تصویر  

 .بینینو میشه رای در مورد مودم میکه شامل اطالعات اولیه  9ای مث تصویر با ورود به پنل، صفحه
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 Advanced  تنظیمات -10تصویر 

 وارد بخش تنظیمات  رین که از طریق اون بایدبه صفحه جدیدی می Advanced باالی صفحه، با انتخاب  از
Wireless می که  رو  فضایی  قسمت  این  در  شبیهبشین.  تصویر    بینین   .ستشه  10به 

 تونین از بخشرو هم می  تغییر اسم مودمو   Wireless Password تغییر رمز وای فای مودم رو در بخش
Wireless Network Name(SSID) انجام بدین. 
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 ه تغییر رمز وای فای مودم همرا -11تصویر 

براتون نمایش داده    11تصویر    که کلیک کنین، تصویری مانند Save که تغییرات رو انجام دادین، روی از این  بعد
 .کلیک کنین  Restart Wi-Fi ی باز شده، باید روی از پنجرهشه. می
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 ز ریبوت مودم بعد از تغییر رم -12تصویر 

اون    %100با تموم شدن    کنه؛  براتون ری استارت  کنه تا وای فای رو، یک نوار شروع به پر شدن می12تصویر    طبق
 .نوار، رمز شما با موفقیت تغییر کرده

 M7350  مدل TP-Link تغییر رمز وای فای مودم 

 .شه رمز وای فای رو عوض کردبا هم دیدیم که در این مودم جیبی، با چند حرکت ساده می  در این ویدیو
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 ک ورود به تنظیمات مودم جیبی تی پی لین -13تصویر 

همراه تی پی    TD/LTE  جیبی از چند راه ممکنه. ما این کار رو برای مودم TP-Link رمز وای فای مودم  تغییر 
 .ببینیم ترتیبمراحل رو به دیم تاانجام می M7350 لینک مدل 

سایت مودم. طبق چیزی که وب IP آدرس   ترین روش، همون راه همیشگیه: یعنی ورود از راه جستجویاصلی
 .هستش 192.168.0.1های جیبی مودم پیلینک اعالم کرده، آیپی  تی

 IP از طریق TP-Link ورود به مودم همراه
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 یصفحه اصلی اطالعات مودم جیب -14تصویر 

ی  صفحه هم مث بقیه  ، باید اول به اون وصل بشین. رمز ورود به این IP وصل شدن به مودم از طریق  برای 
اطالعاتی کلی در مورد سرویسی که دارین و آمار  ی تنظیمات، هستش. بعد از ورود به صفحه admin اهمودم

 .بینینمی 14یعنی چیزی شبیه به تصویر  .تونید مشاهده کنیناون می
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 ه برای مودم همرا Advanced تنظیمات -15ویر صت

شیم و فضای  می Advanced همراه، از منوی باالی صفحه وارد بخش  Tp-Link برای تغییر رمز وای فای مودم
 .بینیمرو می 15تصویر 
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 ک تنظیمات وایرلس مودم تی پی لین  -16تصویر 

 تغییر رمز در بخش  جز ر این بخش بهکنیم. دکلیک می Wireless از منوی سمت چپ، روی  16تصویر    طبق
Wireless Passwordدیگه، می کارهای  تغییر تونیم  مثل  و همین  ای  فرکانسی  باند  تغییر  مودم،  طور اسم 

 .رمزنگاری انجام بدیم هایتنظیماتی مربوط به پروتکل
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 ی تغییر دادن رمز وای فا -17تصویر 

ای که  با دیدن پنجره 17  کلیک کردین، طبق تصویر  Save وینظرتون رو وارد کردین و رکه رمز مورداز این  بعد
 .کنین رو انتخاب Restart Wi-Fi شه بایدنمایش داده می
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 یمودم جیب تغییر پسورد -18تصویر 

تون  تاپگوشی یا لپ  ریستارت وای فای که تموم بشه، دیگه رمزتون عوض شده و باید از توی تنظیمات  فرآیند
 .و از اینترنت استفاده کنین  رمز جدید رو وارد کنین

 ت افزار و سای تغییر رمز وای فای مودم همراه با نرم

این مودم ساخته شده.   یکیشن مخصوصی هستش که برای ی ورود به تنظیمات مودم همراه، دانلود اپل دیگه  راه
و دانلود  پلی اون رکه از گوگلکنین و هم این  کدی که روی جعبه مودم هستش رو اسکن QR تونین هم می

 .تون از این راه آسون هم هست کاربری مودم کنین. مدیریت رمز و حساب

 رمزتون رو عوض کنین. اگه خواستین این روش  tp-linkmifi سایتطریق ورود به وب  راه دیگه هم اینه که از 
عد وارد  سایت پاک کنین و بوب  بار حافظه کش مرورگرتون رو برای اینش یک رو امتحان کنین، بهتره قبل

 .بشین
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 ت وصل نبودن به اینترن

ل رو تونین انجام بدین که اتصا اگه مودم رو روشن کردین و همچنان به اینترنت وصل نبودین، چندتا کار می
 .انجام بدین

 DNS  و IP تنظیمات

 DNS و IP تنظیمات -19تصویر 

واقع در پایین  Taskbar  است نواررو به شکل صحیح وارد کنین. برای این کار، از سمت ر DNS و   IP  تنظیمات
 .تنظیمات بشین  صفحه، با کلیک راست روی عالمت اینترنت باید وارد

 تنظیمات  -20تصویر  
Ethernet  یاتصال کابل  ر د 
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شه، بر اساس که باز می  ی جدیدیرو انتخاب کنین و از پنجره   Open Network & Internet Settingsگزینه
 .یکی رو انتخاب کنین Etheret یا Wi-Fi از بینترنت، تون به ایننوع اتصال 

 ه چک کردن اتصاالت شبک  -21تصویر 

بخش  Change Adapter Options انتخاب  با وارد  راست صفحه،   Network Connections از سمت 
 .پیدا کردین، روی اون کلیک راست کنین  تونین بعد از اینکه اسم اتصال خودتون روشین که از اونجا میمی
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 ل تنظیمات اتصا -22ویر تص

 .رو انتخاب کنین Properties ، از لیست باز شده22یر  مطابق تصو
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 ت پروتکل اینترن -23تصویر 

 .دو بار کلیک کنین  Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4) روی 23  بعدش مطابق تصویر 
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 DNS  و  IP تنظیم دقیق  -24تصویر 

 (IP) ، آی پیGeneral  الیی و پایینی در تبد در هر دو بخش بابای  24این قسمت هم دقیقا مث تصویر    در
 .رو انتخاب کنین و بعد اوکی بزنین یعنی گزینه اول رو روی حالت اتوماتیک بذارین؛  DNS و

 ک اتصال اتوماتی

شبکه  اگه طریق  بیاز  باشین،ی  وصل  مودم  به  که   سیم  فای  وای  عالمت  روی  لیست   باید  از  کنین،  کلیک 
خود قطع شده کنین. ممکنه اتصال به مودم خود به    تون رو پیداشده، اسم مودم  که توی شبکه پیدا  هاییمودم
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رو بزنین تا اگه باز اتصال به مودم قطع   Connect Automatically تیک کنار  باشه. روی اون کلیک کنین و
 .صورت اتوماتیک به مودم وصل بشینبه شد،

 م خراب بودن مود

به اینترنت وصل بشین، احتماال    ردیم رو انجام دادین ولی باز هم نتونستین االن با هم مرور ک هرکاری که تا    اگه
تونه یک جدید می شبکهخرید کابل    شده، که در این حالت  که مودم خرابمشکل از کابل شبکه است یا این

 خرید مودم  کار باشه. راه دیگه هم اینه که مودم رو به یک تعمیرکار نشون بدین. اگر خراب بود هم به جزراه
 .ای ندارینی دیگهجدید چاره

 ل با موبای  Tp-Link مودم  تغییر رمز وای فای 

تونین به پنل دسترسی  می در حال حاضر شرایط وصل شدن با کابل رو ندارین، از طریق گوشی موبایل هم اگه
وای فای وصل بشین. در مرورگر موبایل که ترجیحا باید   تون بهداشته باشین. برای این کار، کافیه با گوشی

کابل رو طی   رو وارد کنین. دقیقا مراحلی رو که توی اتصال از طریق  192.168.1.1باشه،    گوگل کروم یا فایرفاکس
 .بزنین  کردین، انجام بدین و رمز جدیدتون رو وارد کنین و بعد ذخیره رو

 ز وصل شدن به مودم بدون داشتن رم

 م مود  WPS دکمه -25 تصویر

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/
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/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
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عوض بشه؛ ولی یا وقتش   یازه که رمز وای فایوقتایی هست که رمز وای فای مودم رو فراموش کردین و ن  یه
دسترسی داشته باشین و این کار رو انجام بدین. راه    رو ندارین یا شرایطش رو که بخواین به تنظیمات مودم

 شد به مودم؟ ای نیست که بشه وصلدیگه

ها بعضی از مودم  انگیز انجام بدین.تونین یه کار جالب و هیجانمودم دسترسی داشته باشین، می  اگه به خود
 .WPS ای دارن به نامیه دکمه

 .چه کاربردی دارد؟« رو بخونین چیست؟ » WPSکه با طرز کار این دکمه و کاربردهای اون آشنا بشین، مطلببرای این 

که کال یک نفر بشین. فقط این  که رمز رو وارد کنین، به مودم وصل ونین بدون اینتفشار دادن این دکمه می  با
که نیازی به وارد کردن رمز نیست، امنیتش هم پایینه. این  تونه از این روش به مودم وصل بشه و به دلیلمی

 .که این دکمه خاموش باشه مگر برای مواقع ضروری  ن باشهتوپس حواس

 ر سخن آخ

ها با هم فرق در اون  که فضای تنظیمات مودم TP-Link هایمن سعی کردم چند مدل از مودماین مطلب    در
بینیم. اگه تغییر رمز وای فای  ولی در ظاهر تفاوت می  داره رو بررسی کنم. در واقع، ماهیت کار ثابت و مشخصه

 مواجه شدین، از قسمت   ها خواستین انجام بدین و با مشکلمدل خاصی از این مودم  رو برای TP-Link ودمم
 .کنیممی تون ترین زمان راهنمایینظرات بهمون اطالع بدین. من و همکارام در سریع

 ل سواالت متداو 

  وارد تنظیمات بشیم باید چه کنیم؟ 192.168.1.1اگر نتونستیم با وارد کردن 

 Windows و  R هایدکمه   انشما دقیقا همین آدرس نباشه. برای پیدا کردن آدرس آی پی مودم، همزم IP ممکنه
 Default روبروی IP رو که زدین، آدرس   IPconfig  رو وارد کنین و در نهایت دستور  CMD رو بزنین. عبارت
Gateway  شهمی IP مودم شما. 

   اگه هیچ جوره نشد به تنظیمات مودم وارد بشیم، چه کار باید کرد؟

https://netran.net/mag/wps-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/wps-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/wps-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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در زمانی که مودم روشن هست، فشار    ثانیه  30دکمه ریست رو برای  تون رو ریست کنین. برای این کار هم باید  مودم   باید 

 .مودم وارد بشین  بدین و بعد دوباره سعی کنین به تنظیمات


