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  رمز وای فای مودمتغییر 
Huawei 

که از طریق . با اینتا حاال برای خیلی از ما پیش اومده
مون به مودم وصل هستیم، رمز مودم رو فراموش گوشی

ز دیم رمکردیم. یا مثال برای امنیت بیشتر مودم ترجیح می
طور م چهدونیبار عوض کنیم، ولی نمیوای فای رو چند ماه یک

 کار رو انجام بدیم.این
تا االن آموزش ویدیویی تغییر رمز وای « نت ران»ی در مجله

برنامه اینه  الناها توضیح دادیم. فای رو برای خیلی از مودم
 Huawei  مودم ایف وای رمز تغییر یکه در مورد نحوه
 مون هم کامل باشه.ه دیگه مجموعهتوضیح داده بشه ک

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-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-huawei/
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-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-huawei/
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-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-huawei/
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مون به مودم وصل هستیم، رمز مودم رو که از طریق گوشیتا حاال برای خیلی از ما پیش اومده. با این
ض بار عودیم رمز وای فای رو چند ماه یکفراموش کردیم. یا مثال برای امنیت بیشتر مودم ترجیح می

ر االن آموزش ویدیویی تغییتا « نت ران»ی کار رو انجام بدیم. در مجلهطور ایندونیم چهکنیم، ولی نمی
 رتغیی یها توضیح دادیم. این نوبت، برنامه اینه که در مورد نحوهرمز وای فای رو برای خیلی از مودم

تر مون هم کامل باشه. برای درک بیشتوضیح داده بشه که دیگه مجموعه Huawei  مودم فای وای رمز
طور که رو همین e 532HGهواوی  ADSLخوام مراحل عوض کردن رمز یک مودماین موضوع، می

 .توضیح میدم، براتون انجام بدم

 ؟کنیم عوض رو فای وای رمز باید چرا
ای رو هشه خونمون یا اگه بهتر بخوام بگم، تقریبا نمیشه گفت اینترنت شده مث یکی از اعضای خانوادهدیگه می

شه، یا اینترنت پیدا کنیم که در اون از اینترنت استفاده نکنن. حاال یا از طریق شبکه موبایلی از اینترنت استفاده می
شدن به اینترنت ثابت خانگی، یا حتی استفاده از اینترنت همراه دونین برای وصل طور که میثابت خونه. همون

گذاریم(، باید حتما از مودم که های جیبی میکنیم و داخل مودمهامون شارژ میکارت)همون اینترنتی که توی سیم
 .ابزار این کار هستش، استفاده کنین

  TD/LTEو ADSL  ،VDSLهایدارین، یک سر به فروشگاه نت ران بزنین. جدیدترین مودم مودم خرید اگر قصد
 .جا تهیه کنینتونین از اونرو می
 .دو نوع رمز دارنکه ثابت هستن یا جیبی، ها بدون توجه به اینمودم

 رمز وای فای مودم 

 رمز ورود به پنل مودم 

که روی اسم مودم زدیم، باید وارد شه همون رمزی که در گوشی و کامپیوترمون بعد از اینرمز وای فای مودم می
مون بوده به کسی نگیم و ازش محافظت کنیم تا هک نشیم. در صورت کنیم. خب این رمز رو که همیشه حواس

 .افتیم که تغییرش بدیمهم سریع به فکر میهک شدن 

ها یک نوع رمز دیگه هم دارن: رمز ورود به پنل مودم. این رمز برای شاید تا االن توجه نکرده باشین، ولی مودم
های مختلف هایی که شرکتها هستش. معموال هم برای بیشتر مودمدسترسی به تنظیمات مودم و مدیریت اون

 admin :شهکنن، یکسان در نظر گرفته میمی ی مودم تولیدسازنده

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-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-huawei/
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-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-huawei/
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-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-huawei/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
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ی مهمی که وجود داره، اینه که اگه هم رمز ورود به پنل مودم، دقیقا همون رمز معروف نباشه، خیلی راحت و نکته
 .تونین رمز ورود به اون مدل مودم رو پیدا کنینبا یک سرچ ساده در گوگل جان!!! می

د تون رو عوض کنین، بایبذارین بیشتر توضیح بدم تا اهمیت این مورد رو بدونین. اگه بخواین رمز وای فای مودم
تون ها رو بزنین. پس حواسوارد پنل و تنظیمات مودم بشین. برای این کار هم باید همون رمز مشترک با بقیه مودم

 .ست نشه براتونباشه که حتما این رمز رو عوض کنین که بعدا داستان در

خواستم در موردش صحبت کنم. برای دو مدل که میHuawei  مودم فای وای رمز تغییر خب برگردیم سر موضوع
 .خوام انجام بدمهای ساخت این شرکت، کار تغییر رمز رو میاز مودم

 ممود IP کردن پیدا

 Cmd دستور -1تصویر 

برای  IP مودم رو داخل بخش آدرس مرورگر تایپ و جستجو کنین. این IP برای ورود به تنظیمات مودم باید آدرس
ی ورود به مودم براتون نمایش رو امتحان کردین و صفحه IP هستش. اگر احیانا این 192.168.1.1ها ودمدرصد م 95

 .مخصوص خودش رو داشته باشه IP تونداده نشد، ممکنه مودم
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زمان از روی کیبورد فشار بدین، صورت همرو به Windows و R هایتونین دکمهمی تون،مودم IP برای پیدا کردن
رو جستجو کنین  Run نام Start تونین از قسمتجای زدن این دو دکمه با هم، میبراتون باز بشه. به Run جرهتا پن

 .رو تایپ کنین Cmd دستور 1و بقیه کار رو انجام بدین. حاال مثل تصویر 

 مپیدا کردن آی پی مود -2تصویر 
رو بزنین  Ipconfig ی مشکی رنگ براتون باال بیاد. حاال داخل این صفحه دستور، صفحهCmd بعد از تایپ دستور

 IP شهبروی آخرین خط میشده رونوشته IP .منتظر بمونین تا جواب درخواست براتون ارسال بشه Enter و با
 .مودمی که به اون وصل هستین

تونه می «مودم IP کردن پیدا آموزش نحوه»ای هم پیدا کنین. مطلب های دیگهتونین از روشآی پی رو می
 .های مختلف رو بهتون نشون بدهروش

https://netran.net/mag/finding-modem-ip/
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  e532HGمدل Huawei مودم فای وای رمز تغییر

 یورود به تنظیمات مودم هواو -3تصویر 
بار مرورگر، جستجو کنین تا بتونین دم باید اون آدرس رو در بخش آدرسرو پیدا کردین، برای ورود به مو IP حاال که

 Username شه، بایدبراتون باز می 3ای شبیه به تصویر به صفحه اولیه تنظیمات مودم وارد بشین. وقتی صفحه
 .رو وارد کنین Password و

کنیم، وقتی این دو رو وارد می Huawei هستش، در مودم admin هاها که یوزر و پسورد اونی مودمبرخالف همه
 .شیمبا خطای رمز اشتباه است روبرو می

 مدل Huawei تونیم متوجه بشیم برای ورود به پنل و تغییر رمز وای فای مودمبا یک جستجوی ساده در گوگل، می
e 532HG باید به جای یوزرنیم admin 1234 جای پسوردو به@Hua ی هستش فرضرو وارد کنیم. این رمز پیش

 .که از طرف کارخانه تنظیم شده

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/
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 یصفحه اطالعات اولیه مودم هواو -4تصویر 
هستش که شامل اطالعاتی در مورد مودم و تنظیمات  4کنین، تصویر ای که بعد از ورود مشاهده میاولین صفحه

 WLAN وارد قسمت Basic با کلیک روی بخش ، باید از سمت چپ،Huawei  اونه. برای تغییر رمز وای فای مودم
 .بشین

 WLAN  تنظیمات -5تصویر 

 تون از دو پهنای باند پشتیبانی کنه،که مودمتونین تنظیمات وایرلس رو انجام بدین. در صورتیدر این بخش، می
رو هم  ریرمزنگا هایپروتکل ه بر اون امکان تغییرتونین تغییر بدین؛ عالوتون رو در این قسمت میپهنای باند مودم

 .دارین
 .رو بخونین ADSL مودم خرید راهنمای کنم قبلشاگر خواستین مودم جدید بخرین، پیشنهاد می

  h8245HG مدل Huawei مودم فای وای رمز تغییر
  

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/
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تونین در کمتر از دو دقیقه، برای باال در این ویدیو که براتون گذاشتم، تغییر رمز رو برای این مودم انجام دادم. می
 .تون رو عوض کنینردن امنیت مودم، رمز وای فایب

 Huawei  ورود به مودم -6تصویر 
هستش که با هم انجام دادیم.  HG532e هم مث مدل HG8245h مدل Huawei ی تغییر رمز وای فای مودمنحوه

، که ببینیم اصل کار هیچ تفاوتی ندارههای مختلف منوی مودم کمی تغییر داشته باشه. برای اینحاال ممکنه بخش
 .کنیما هم رمز این مدل رو هم عوض میب

این مدل رو هم پیدا کنیم. با وارد کردن آدرس آی  IP تونیمرو پیدا کردیم، می HG532e مودم IP طوری کههمون
 .خواد یوزرنیم و رمز ورودمون رو وارد کنیمشیم که از ما میی اصلی مودم میپی، وارد صفحه
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 HG8245H   صفحه اصلی تنظیمات مودم -7تصویر 

هستش، از منوی باالی صفحه  7ی تنظیمات ابتدایی مودم که تصویری شبیه به تصویر بعد از ورود و دیدن صفحه
 .کلیک کنین WLAN روی بخش
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 یتنظیمات وایرلس مودم هواو -8تصویر 
نوشته شده، رمز جدید رو  WPA PreSharedKey شه داخل کادری که جلویمی 8در این بخش، مطابق تصویر 
 .کلیک کنین Apply وارد کنین و سپس روی دکمه

 بندیجمع
رو برای دو مدل انجام بدم که ببینین چه مراحلی رو  Huawei در این مطلب، سعی کردم تغییر رمز وای فای مودم

تون از جزییات هم راحت باشه. باز اگر خودتون رو قرار دادم تا خیالباید طی کنین. برای درک بهتر، ویدیوی اون 
 ترینانجام دادین و با مشکل مواجه شدین، سوال و مشکالت رو در بخش نظرات مطرح کنین. من و همکارام در کم

 .ها پاسخ میدیمزمان به اون

 لمتداو سواالت
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 ؟کنم کارچه کردم. هم ریست نیست، admin من هواوی مودم به ورود رمز
توانید مدل مودم را در گوگل هم سرچ هست. برای اطمینان می Hua1234@ های هواویرمز پیش فرض در مودم

 .کنید و رمز را مشاهده کنید
 ؟چیست Huawei مودم به ورود IP آدرس

 .هست 192.168.1.1هم  Huawei مودم IP ها، آدرسمثل بقیه مودم
 ؟شودمی انجام چطور هواوی مودم فای وای رمز تغییر

 .را تغییر دهید WPA Preshared Key و قسمت WLAN باید وارد تنظیمات مودم شوید. در بخش
 ؟کرد انتخاب جدا فای وای رمز یک باند هر برای توانمی آیا باشیم، داشته دوبانده مودم اگر

ای مز جداگانهر 5GHz)و  2.4GHz (تونید با انتخاب هر باند فرکانسیبله. اگر در پنل تنظیمات مودم نگاه کنید، می
 .انتخاب کنید


