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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران  مجله نت   
نوشین خنجری نویسنده:    

 

مودم   یفا یرمز وا   ییرتغ

 (Tendaتندا )

همیشه هم برای باال رفتن امنیت مودم و جلوگیری 
شدن   هک  نمی بهاز  مودم  رمز  تغییر  ریم؛ سراغ 

وقت  فراموش  بعضی  رو  رمزمون  اصال  ممکنه  ها 
اما   کنیم و در واقع مجبور به انجام این کار بشیم.

به خب چه نیاز  بدیم؟  انجام  رو  کار  این  باید  طور 
نرم یا  کار تخصص  این  انجام  داره؟  خاصی  افزار 

 افزار خاصی نداره.ست و نیاز به هیچ نرمساده 
رمز وای فای مودم خوام  این مطلب می  در تغییر 

های پر طرفدار این برند رو برای یکی از مدل تندا
انجام بدم تا شما هم ببینین که پنل تنظیمات اون 

 !عزیزانپیچیدگی خاصی نداره. با من همراه باشین  

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-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-تندا/
https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-تندا/
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از هک شدن به امنیت مودم و جلوگیری  باال رفتن  برای  ریم؛ بعضی سراغ تغییر رمز مودم نمیهمیشه هم 
طور باید ها ممکنه اصال رمزمون رو فراموش کنیم و در واقع مجبور به انجام این کار بشیم. اما خب چهوقت 

افزار  ست و نیاز به هیچ نرماین کار ساده  افزار خاصی داره؟ انجاماین کار رو انجام بدیم؟ نیاز به تخصص یا نرم
های پر طرفدار این  رو برای یکی از مدل  تغییر رمز وای فای مودم تنداخوام  خاصی نداره. در این مطلب می 

 !تنظیمات اون پیچیدگی خاصی نداره. با من همراه باشین عزیزان  برند انجام بدم تا شما هم ببینین که پنل

 تغییر رمز وای فای مودم تندا

برقرار کنین.   مودم تون رو با  تاپاولین کار اینه که ارتباط کامپیوتر یا لپ  تغییر رمز وای فای مودم تندابرای  
ی وایرلس و وای فای. تنها تفاوت اینه باشه یا شبکه  LANکابل شبکهفرقی هم نداره که این ارتباط از طریق  

سیم،  نوعی سرعت از طریق اتصال کابلی در مقایسه با اتصال بیتری داره و بهقدرت اتصال بیش LAN که کابل
 .کمی باالتر هستش

در   192.168.1.1آدرس    مودم رو وارد کنین. با وارد کردن IP ی تنظیمات، باید آدرسبرای وارد شدن به صفحه
 .ها بشینشه وارد پنل تنظیمات همه مودمبخش آدرس بار مرورگر و جستجوی اون، تقریبا می 

رو باید حتما در قسمت   192.168.1.1ی مهمی که در ورود و دسترسی به تنظیمات مودم وجود داره، اینه که آدرس  نکته 

کنین، بزنین، نه در جستجوی گوگل. اگه این آدرس  رو جستجو می جایی که آدرس یک سایت  باالی مرورگر، یعنی همون 

 .شینمی  19216811سایت رو در قسمت جستجوی گوگل جستجو کنین، وارد وب 

ای هم برای پیدا کردن  های دیگهتونین از روشوارد بشین، می IPحاال اگه امتحان کردین و نتونستین با این  
 تون وارد بشین. مودم IPآدرس 

 مودم IP ردنپیدا ک

https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-تندا/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
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/
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هست. برای پیدا  CMD اتدستورشه، استفاده از  استفاده می   IPهای متداولی که برای پیدا کردنیکی از راه
زمان فشار بدین. در این مرحله،  صورت همرو از روی کیبورد به R و Windows هایمودم باید دکمه IP کردن

 .زنین ب  Enterرو تایپ کنین و بعد Cmd دستور

 

https://netran.net/mag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-cmd-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/
https://netran.net/mag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-cmd-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/
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این از  باز شد، دستوربعد  براتون  بعد   Ipconfig که یک صفحه مشکی  بنویسین و  از   Enterرو  بین  بزنین. 
مودمی   IP آدرس  Default Gateway تان دریافت کردین، آخرین خط یعنیهایی که برای این درخواستپاسخ

 .حاال باید این آدرس رو داخل مرورگر جستجو کنین .هستش که به اون وصل هستین

تونین از بوک و کامپیوترهای مختلف رو می تاپ، مک ، لپ IOS  های هوشمند اندروید ور گوشی د مودم   IPپیدا کردن

 .هایی در مجله نت ران وجود داره، ببینینطریق آموزش 

  2V 301Dمودم تندا مدل تغییر رمز وای فای 

 ورود به تنظیمات مودم تندا -1تصویر 

هایی که  انجام بدیم. به کمک یکی از روش D301 V2 رو برای مدل  Tenda خوایم تغییر رمز وای فای مودممی 
 .کنیممودم رو پیدا می  IP آدرس ممکنه،

ی ورود که باز شد،  صفحه .کنیم( رو در اون وارد می 192.168.1.1مودم )معموال   IP کنیم ویک مرورگر باز می
کنیم. البته اگر خودمون اون رو قبال از بخش تنظیمات را وارد می admin عبارت Password و  User جایبه

اد نیاریم، باید مودم در صورتی که یوزرنیم و پسورد رو عوض کرده باشیم و االن اون رو به ی) تغییر نداده باشیم  
فرض بهش وصل پیش Password و User رو ریست کنیم تا به تنظیمات کارخانه برگرده و ما بتونیم با همین

 (. بشیم

https://netran.net/mag/finding-modem-ip/
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/


 (Tendaمودم تندا )   یفا ی رمز وا ییرتغ
 

 

5 

 

 صفحه اصلی پنل مودم تندا -2تصویر 

شیم که  وارد صفحه جدیدی می  Login و کلیک روی گزینه  1ای شبیه به تصویر  با ورود یوزر و پسورد در صفحه
تونیم اطالعاتی کلی رو جا میداره. در این  2ی اولیه تنظیمات مودم هستش و ظاهری شبیه به تصویر  هصفح 

 Wireless تونیم اون رو در بخشمون بخونیم. اگر رمز وای فای مودم رو فراموش کرده باشیم، میدر مورد مودم
Key  توی صفحه اصلی ببینیم. 

 Advanced باید از باالی صفحه سمت راست، وارد بخش D301 V2 برای تغییر رمز وای فای مودم تندا مدل 
 (.ببینین 2تونین در تصویر رو می  Advanced)بشیم 
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 Tenda تنظیمات وایرلس مودم  -3تصویر  

تون ببینین که از مواردی که در مرحله قبل تونین اطالعاتی رو در مورد مودمهم می Advanced در تنظیمات
 .بشین  Wireless تر هستش. برای تغییر رمز باید وارد بخشدقیقدیدین کمی 
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 تنظیمات امنیتی برای تغییر رمز وای فای  -4تصویر 

  4طوری که در تصویر  همون .هستش، انتخاب کنین  Wireless هایرو که از زیرمجموعه Security االن باید
 .رمزنگاری رو هم انجام بدینو نوع  WPS تونین تنظیماتدر این بخش می بینین،می 

 .رو مطالعه کنین چیست WPSکنم مطلب بیشتر بدونین، پیشنهاد می   WPSکه در موردبرای این 

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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 تغییر رمز وای فای مودم تندا   -5تصویر 

ده. از داخل لیستی که وجود  مودم رو نشون می پروتکل های رمزنگاری Network Authentication کشوی 
 .کنیمرو انتخاب می  Mixed WPA2/WPA-PSK یداره، گزینه

 Apply/Saveکنیم و روی  انتخاب می  WPA/WAPI passphrase ، رمز جدید رو توی قسمت5مطابق تصویر  
رو انجام دادیم. حاال سعی کنین خودتون  Tenda کنیم. به همین راحتی، تغییر رمز وای فای مودمکلیک می

 .رمز وای فای مودم رو عوض کنین

و هک کنن. بنابراین بهتره که  ست ریی که رمزهاشون ساده هاتونن وای فای هایی وجود دارن که خیلی راحت می برنامه 

 .بار رمز رو عوض کنینهر چند وقت یک 

 حرف آخر

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/


 (Tendaمودم تندا )   یفا ی رمز وا ییرتغ
 

 

9 

 

اگر برای تغییر رمز و انجام  .بررسی کردیم D301 V2 در این مطلب، تغییر رمز وای فای مودم تندا رو برای مدل 
تونین توی مجله نت که میجز اینها سوالی داشتین، بهای از مودم تندا یا کال بقیه مودمتنظیمات مدل دیگه 

شه سواالت خودتون رو ران تغییر رمز وای فای مودم رو برای بقیه برندها بخونین، در بخش نظرات هم می
 .تون هستیممطرح کنین. من و همکارام در خدمت

 سواالت متداول 

 اگر رمز ورود به مودم تندا رو فراموش کردیم، چه باید کنیم؟  

دادین و بعدا اون رو فراموش کردین، بهترین کار اینه که مودم رو ریست کنین تا به حالت    اگر رمز ورود به مودم رو تغییر 

 .وارد بشین admin و admin فرض کارخانه برگرده و بتونین با نام کاربری و رمز عبورپیش 

 اگر رمز وای فای رو فراموش کردیم، چه باید کرد؟ 

تونین پیدا کنین. بعد  ز ورود به مودم رو داشته باشین، رمز رو می بختانه پنل مودم تندا جوری هستش که اگر رم خوش 

بهتون نمایش داده   Wireless Key از وارد شدن به پنل، در صفحه اولیه تنظیمات مودم، رمز وای فای در قسمت

 .شهمی 

IP   مودم رو چطور پیدا کنم؟ 

در صفحه مشکی رنگی که   .بزنین Enter رو تایپ کنین و CMD رو جستجو کنین. دستور Runویندوز،     Startاز  

 .نوشته شده در آخرین خط IP شهمودم شما می  IP .رو جستجو کنین IPconfig بینین، عبارتمی 


