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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران  مجله نت 

 نوشین خنجری   نویسنده: 
 

مودم   یفا یرمز وا   ییرتغ
Zyxel 

رمز وای فای مودم  درسته که مدل هم   Zyxel تغییر 
بقیه به  مودمشبیه  یک   هاست؛ی  توی  ممکنه  ولی 

یا بخشی از منوها توی   هاسری موارد مث اسم تب
مودم،   تنظیمات  مدیریت  جزیی تفاوتپنل  هایی 

خوام پنل باشه. در این بخش از »نت ران« می  داشته
های ساخت از مودم  تنظیمات زایکسل رو برای دو مدل

برند  از  هم  شما  مودم  اگه  کنم.  بررسی  شرکت  این 
هستش می   زایکسل  رو  و  تون  فای  وای  رمز  خواین 

 .من همراه باشین عوض کنین، با 

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-zyxel/
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-zyxel/
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-zyxel/
https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-zyxel/
https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-zyxel/
https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-zyxel/
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ولی ممکنه توی یک سری   هاست؛ی مودمهم شبیه به بقیه Zyxel تغییر رمز وای فای مودم  درسته که مدل 
باشه.    داشتههایی جزیی  تفاوتیا بخشی از منوها توی پنل مدیریت تنظیمات مودم،    هاموارد مث اسم تب

های ساخت این شرکت از مودم  خوام پنل تنظیمات زایکسل رو برای دو مدل در این بخش از »نت ران« می 
،  رو خودتون انجام بدین  رمز وای فایتغییر  خواین  و می  بررسی کنم. اگه مودم شما هم از برند زایکسل هستش

 .شینبا من همراه ب 

 ل های زایکسمودم
رو در  های مودم، تقریبا برای هر کدوم از خدمات اینترنتی یک نوع مودمکنندهتولید زایکسل هم مث خیلی از

 تغییر رمز وای فای مودم  خواممی  نظر گرفته که ممکنه محیط کاربری پنل اون با بقیه فرق داشته باشه. من
zyxel   برای دو مدل پرفروش ADSL و  VDSL  هایرو با مدل DEL1201-T10A  و VMG5301-T20A م. انجام بد

 .های زیادی از نظر ظاهری دارهاین دو نوع مودم تفاوت  محیط کاربری 

بهتره که هر شش ماه یک   دالیلبه  تا جایی همبار رمز مودم امنیتی،  تونین سعی کنین که می   تون رو عوض کنین و 

 .رمزهای ساده و قابل حدس زدن رو انتخاب نکنین

 .مونZyxel  ای فای مودماین، بریم سراغ تغییر رمز وخب حاال اگه آماده

 Zyxel تغییر رمز وای فای مودم 

اینترنت رو چک کنین. اگه    تون به اولین کار اینه که اتصال   خواین رمز وای فای مودم رو عوض کنین،می   وقتی
به بخش تنظیمات وارد    (LANکابل )کابل شبکه  کردن  تونین هم از طریق وصل به اینترنت وصل باشین، می

ما از    شه رمز مودم رو عوض کنین. اتصال تاپ هم می و لپ  هم به صورت وایرلس. یعنی با موبایل  بشین،
 .بدیم خوایم انجاممی DEL1201-T10 مدل  ADSL تغییر رمز رو در ابتدا برای مودم طریق کابل هستش و

 مدسترسی به تنظیمات مود

https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-zyxel/
https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-zyxel/
https://netran.net/mag/تغییر-رمز-وای-فای-مودم-zyxel/
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/%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/product-category/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
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 م مود IP جستجوی آدرس -1تصویر 

مودم توی    IPوارد کردن آدرس   مودم، تغییر رمز وای فای  اولین قدم برای ورود به پنل مدیریت مودم برای
 192.168.1.1ها یکی هستش: برای همه مودم IP بار مرورگرتون هست. معموال اینقسمت آدرس

آمدگویی باالش هست و ضمن خوش Zyxel شه که اسمچیز درست باشه، یک صفحه براتون باز میاگه همه
 .خواد که پسوردتون رو وارد کنینازتون می

چندبار جستجوی این    ای روبرو نشدیم. بابین نباشین چون ما هم با همچنین صفحهخیلی هم خوش  ولی
 کار کنیم؟ باید چی آدرس، با یکی از این دو صفحه روبرو شدیم. اما خب حاال

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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 م خطا در ورود به پنل مود

 
مود  -2تصویر پنل  به  ورود  م خطای 

 
 م کل ورود به تنظیمات مودمش  -3تصویر  
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قسمت آدرس مرورگر بزنین، در    که باید حتما در  192.168.1.1از دالیل مواجه شدن با این صفحه اینه که آدرس    یکی

 .بودین 19216811سایت  وب  جستجوی گوگل وارد کردین. انگار که به دنبال

 ه تنظیمات شبک

ترین بشین. یکی از مهم  تونین وارد تنظیمات مودمدلیل ممکنه وجود داشته باشه که باعث بشن شما ن چندتا
 مرورگری باشه که سعی کردین باهاش وصل بشین. اگه از  ی شبکه رویشدهتونه تنظیمات اعمال ها میاون

VPN وجود بیارن بهتره بدونین ممکنه که توی کارتون اختالل به کنین، یا پراکسی استفاد. 

دارین رو ببندین. از داخل   ای که در حالت اجرا و بازهای اضافهرنامهاولین کارتون باید این باشه که ب   پس
بایدتنظیمات مرورگری که دارین استفاده می کروم و    کنین،  گوگل  پراکسی رو غیرفعال کنین. در دو مرورگر 

 .مراحل زیر رو انجام بدین اینترنت اکسپلورر باید

 (IE)  اینترنت اکسپلورر

 ر تنظیمات شبکه در اینترنت اکسپلور -4تصویر 

رو انتخاب  LAN settings  بروید و Connections به تب Internet Options تنظیمات مرورگر و کلیک روی  از
تیک داشت، اون رو بردارین و توجه   Automatically detect settings ای به جز دیگه  کنین. اگه هر گزینه

 .کنین Ok در انتها فعال باشه.   کنین که تنها همین گزینه
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 م گوگل کرو

 م تنظیمات شبکه در گوگل کرو  -5یر تصو

 Change شده و روی Network وارد  Show advanced settings از بخش   تنظیمات مرورگر کروم بشین.  وارد
proxy settings انتخاب تب  ای که باز شده، با کلیک کنین. از پنجره Connections روی ، LAN settings 

 .رو بزنین  Ok رو فعال کنین و بعد Automatically detect settings کلیک کنین و مث تصویر فقط گزینه

 ت ی اینترن تنظیمات شبکه 

 ت تنظیمات شبکه اینترن   -6تصویر 
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تون سیستم IP تنظیمات شبکه و  بشه نتونین به پنل مودم وارد بشین،تونه باعث  دیگر از دالیلی که می  یکی
نوار تسک از  کار  این  برای  اینترنت  ویندوز،  بار سمتهستش.   Open تون کلیک راست کرده وروی اتصال 

Network & Internet Settings  رو بزنین. 

 
 ت انتخاب نوع اتصال به اینترن -7 تصویر

 

 
 ه تغییر تنظیمات شبک -8تصویر 
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 Change Adapter  ی بعد، رویرو انتخاب کنین و در صفحه Ethernet از منوی سمت چپ  7تصویر    طبق
Options ما( کلیک کنین Ethernet  طریق کابل وصل شدیم رو انتخاب کردیم چون از). 

 IP  ورود به تنظیمات -9تصویر 

 .بزنین Properties تون کلیک راست کنین و رویل ی اتصا، در این بخش روی شبکه9بر اساس تصویر 
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 IPV4  تغییر در تنظیمات  – 10تصویر 

 .کلیک کنین TCP/IPV4 ، دوبار روی گزینه10بر اساس تصویر 
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 ک تخصیص آی پی اتوماتی -11تصویر 

 .نین ک  Ok رو انتخاب کنین و Obtain An IP Address Automatically یگزینه

 م ریست کردن مود

و همه  اگه کردین  رو چک  تنظیمات شبکه  باز هممراحل مختلف  اما  بود،  اوکی  وارد بخش   چیز  نتونستین 
کردن مودم، اون رو به حالت تنظیمات اولیه   تنظیمات پنل مودم بشین، باید مودم رو ریست کنین. ریست 

 .گردونهبرمی

تعبیه شده که    ای روی سطح مودم باشین برای این کار حفرهای پیدا نکردین، مطمئن  دکمه  اگر برای ریست
 .دارینو نگه  ثانیه فشار داده 30باید با یک سوزن روی اون نقطه رو برای مدت 
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 DEL1201-T10A  مدل Zyxel تغییر رمز وای فای مودم 

 
 ل ورود به تنظیمات مودم زایکس -12تصویر 

ای شبیه به تصویر  با صفحه از ریست کردن مودم، اگه دوباره امتحان کنین و آدرس آی پی رو وارد کنین، بعد
 .رو بزنین تا وارد بشین   adminباید کلمه  Password شین. در بخشمواجه می 12

 ل صفحه اصلی تنظیمات مودم زایکس  -13تصویر 
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نوشته شده و شبیه به تصویر    شین که اطالعات مودم در اونای آبی رنگ میاز وارد کردن رمز، وارد صفحه  بعد
کلیک کنین.   Networks باید از منوی سمت چپ، روی  تون Zyxel هستش. برای تغییر رمز وای فای مودم  13

 .رو انتخاب کنین  Wireless LANاز لیست باز شده هم،

 م تغییر رمز وای فای مود -14تصویر 

،   WPAهای رمزنگاریپروتکل   بینین، اطالعات مودم مثل نام، سطح امنیت و می   14جوری که در تصویر  همون
WPE  ، 2WPA3   وWPAرمز رو    کهتونین در این قسمت تغییر بدین. بعد از اینتون رو میو رمز عبور دلخواه

تون رو راحتی رمز وای فای مودم  کلیک کنین. به همین Apply وارد کردین، روی Pre-Shared Key در قسمت
 .عوض کردین

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


 Zyxel تغییر رمز وای فای مودم
 

 

13 

 

 VMG5301-T20A  مدل Zyxel تغییر رمز وای فای مودم 

 م دسترسی به پنل مود -15تصویر 

، باید ابتدا وارد پنل کاربری مودم VMG5301 مدل  VDSL برای مودم Zyxel برای تغییر رمز وای فای مودم
 .بشین

بشین. رمز ورود به پنل   ون رو بزنین تا وارد پنلرو در مرورگر وارد کنین. نام کاربری و رمز عبورت 192.168.1.1
(. ظاهر پنل این مودم 1234کنن یا  انتخاب می admin  هستش )رمزها رو معموال یا  1234مودم در این مدل،  

 .هستش  15شبیه به تصویر 
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 ل محیط کاربری مودم زایکس  – 16تصویر 

 در بخشصفحه قرار داره،    بینین، از منویی که در پایینمی  16از ورود به پنل، طبق چیزی که در تصویر    بعد
Network Settingگزینه ، Wireless  ارد تنظیمات وایرلس بشینتا و رو انتخاب کنین. 

 س ورود به تنظیمات وایرل  -17تصویر 
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 .تغییر بدین Wireless Network Name تونین نام شبکه وایرلس رو از بخشدر این قسمت می

 zyxel  تغییر رمز وای فای مودم  -18تصویر 

شه. رمز جدید رو می  انجام Security Level در قسمت Zyxel ، تغییر رمز وای فای مودم18مثل تصویر    دقیقا
 .رو بزنین تا رمزتون عوض بشه  Apply وارد کنین و بعد Pre-Shared Key ید توی بخشهم با

 ی جمع بند

هم یکسانه؛ ولی    Zyxelهایجا با هم دیدیم، اصل کار تغییر رمز وای فای انواع مودمکه تا این  طورهمون
و رمزی غیرقابل حدس رمز جدید کمی دقت کنین    ها فرق داشته باشه. سعی کنید در انتخابممکنه اسم بخش

 تونین در بخش تغییر رمز به مشکلی برخوردین یا سوالی براتون پیش اومد، می   انتخاب کنین. اگه در مراحل
 .کنیممی  توننظرات سواالت خودتون رو بپرسین؛ من و همکارام در اسرع وقت راهنمایی

 ل سواالت متداو

  نبود چه باید کرد؟ admin اگر رمز ورود به مودم

 .فرض کارخانه چه بوده استتوانید اسم مودم را به همراه مدل آن در گوگل جستجو کنید و رمز پیش می 
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  تنها روش ریست کردن مودم از طریق فشار دادن دکمه ریست است؟ 

وارد تنظیمات سیستم شوید و   Maintenance توانید از بخشاگر به تنظیمات مودم دسترسی داشته باشید، می 

 .ت کنید مودم را ریستار

  شود؟م، چه می یاستفاده نکن WPA2 اگر از رمزنگاری

کند. اگر از آن استفاده نکنید، می   ترین است و به امنیت بیشتر مودم کمک نوع پروتکل رمزنگاری در حال حاضر امن   این

 .تان باال خواهد رفتاحتمال هک شدن مودم 


