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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران   مجله نت   
احسان نعنایی نویسنده:    

 

فای آموزش تغییر رمز وای 
 های مختلف در مودم 

بیش روزا  مودماین  به  چیز،  هر  از  وابسته تر  هامون 
این وقت  هر  و  تازه   مودم شدیم  میشه  خاموش 

گذره. وسط این وابستگی،  فهمیم تو دنیا چی میمی
بدترین مشکلی که ممکنه در استفاده از مودم برامون 
اتفاق بیفته، فراموش کردن رمز یا نگرانی از هک شدنه  

می باعث  فکرکه  به  وای شه  رمز  بیفتیم.   فایتغییر 
فراموش نکنیم که تغییر گاه به گاه رمز وای فای، یک 

 .هست فایافزایش امنیت وای گام مهم در

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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خاموش میشه تازه  مودم هامون وابسته شدیم و هر وقت اینتر از هر چیز، به مودماین روزا بیش
فهمیم تو دنیا چی میگذره. وسط این وابستگی، بدترین مشکلی که ممکنه در استفاده از مودم می

باعث می  که  از هک شدنه  نگرانی  یا  رمز  کردن  فراموش  بیفته،  اتفاق  فکربرامون  به   رمز تغییر شه 
گام مهم   فایوای فای، یک  وای  رمز  گاه  به  گاه  تغییر  که  نکنیم  فراموش   امنیت افزایش دربیفتیم. 
 .هست فایوای

جوری و با چه دستگاهی به  ی اول باید بدونید که چهکه رمز مودم رو عوض کنید، در مرحلهبرای این
 :ممودم وصل شدید. یه نگاه به عکس زیر بندازید تا در ادامه براتون کامال توضیح بد

 

وصل باشید و قصد تغییر رمز رو داشته باشید که در این صورت  روتر ممکنه که شما االن به مودم یا
الزم نیست مراحل زیر رو انجام بدید اما در یه حالت دیگه ممکنه که شما اصال به مودم وصل نباشید.  

 :ر رو به ترتیب انجام بدید تا بتونید به دستگاه مودم وصل بشیددر این صورت باید مراحل زی
کردید، سه • فراموش  رو  رمز  و  دارید  موبایل  فقط  در خونه  راه اگر  داریدتا  که  این اول   :حل 

دکمه از  استفاده  با  رو  مودم  این  تنظیمات  در  که  کنید؛  ریست  دستگاه  پشت  فیزیکی  ی 
به حالت اول  صورت کل تنظیمات مودم این کار پیشنهاد نمیبرمیتون  البته  و  شه. گرده 

پشت   S WPیاینه که دکمه دوم   راه   .و اینترنت هم بهم بخوره  مودم تنظیم چون ممکنه
بشید  وصل  دستگاه  به  رمز  بدون  قابلیت  این  از  استفاده  با  و  دارید  نگه  رو  مودم 

https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
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/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/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/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/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/product-category/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1/
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/
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کار چیست WPS ی)مقاله چه  وبو  دارد؟(  مودم سوم  راه  ردی  رسوندن  به هم  تون 
 .ه تا براتون رمز رو عوض کنهترین خدمات کامپیوترینزدیک

 
ای در پشت مودم وجود داره که باید اون رو نگه داریم )معمواًل  برای ریست کردم مودم معموال دکمه

ها در یک سوراخ قرار داره که باید با ی ریست بعضی از مودمثانیه( تا مودم ریست بشه. دکمه  4
 .بشه استفاده از یک سوزن اون رو فشار بدیم تا ریست انجام

 
 
پیدا کنید و   شبکه کابل تاپ یا کامپیوتری در دور و اطرافتون هست، فقط کافیه یهاگه لپ •

 .به مودم وصل کنید
 

 WPS سازی قابلیتای برای ریست کردن فیزیکی یا فعالهای جیبی به این دلیل که دکمهبرای مودم
 .وجود نداره، باید دستگاه رو به فرد متخصص تحویل بدید تا تغییر رمز رو براتون انجام بده 

 

مودم رو توی  IP کار بایدحاال که به مودم وصل شدید، باید وارد تنظیمات دستگاه بشید، برای این
هست که باید با وارد کردن 192.168.1.1 فرض  صورت پیشها بهمودم  IPمرورگر سیستم وارد کنید،  

 .این عدد در مرورگر به تنظیمات مودم دسترسی پیدا کنید

ها به اشتباه این آدرس رو داخل درس بار مرورگر وارد کنید. خیلیرو داخل آ  192.168.1.1آدرس  
ی تنظیمات مودم وارد بشید، جای این که به صفحهکنن. با این کار بهموتور جستجوی گوگل وارد می 

 .شیدبه سرچ گوگل منتقل می
 

ای  فرد دیگهچون ممکنه خودتون یا  ) اما ممکنه که شما با زدن این آدرس نتونید وارد تنظیمات بشید
و ورود به تنظیمات  مودم IP کردن پیدا» یکنم مقالهبنابراین توصیه می (رو تغییر داده باشید  IPاین

انجام    آن« رو کامل بخونید تا مشکل ورودتون به تنظیمات مودم حل بشه و بتونید مراحل بعدی رو
 .بدید

تاپ تونید با موبایل، لپی مراحل باال رو درست انجام داده باشید، میخب … تا این لحظه اگه همه
ی بعد، مراحل کار با توجه به مدل و شرکت سازنده جا بهیا کامپیوترتون به مودم وصل بشید. از این
بنابراین به باشه.  براتون توضیح طور خالصه روش تغییر  مودم شما ممکنه متفاوت  رو  برند  رمز هر 

 .ی کامل مربوط به اون برند رو باز کنید و بخونیدتونید مقالهمیدم و در انتهای هر بخش، می 

https://netran.net/mag/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/mag/finding-modem-ip/
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 kLin-D لینک   دی  مودم  رمز   تغییر
ی تنظیمات، باید نام کاربری و رمز رو بزنید تا وارد بعد از پیدا کردن آدرس مودم و ورود به صفحه

برای ورود   (admin) تونید از یوزر و پسوردلینک میهای خونگی دیبیشتر مودمتنظیمات بشید. برای  
های زیر رو هم  تونید ترکیباستفاده کنید، اما در صورتی که با این یوزر و پسورد موفق نشدید، می

 :امتحان کنید

 

تون رو عوض کنید، فقط کافیه از منوی سمت رمز مودم  تونیدبعد از ورود، با چندتا حرکت ساده می
  Key shared-Pre  ی بازشده، در قسمترو انتخاب کنید و در صفحه  Setup Wireless  یچپ گزینه

رو بزنید تا تغییرات ذخیره بشه.    Changes Apply  یرمز جدیدتون رو وارد کنید و در نهایت گزینه
تون یک بار خاموش و روشن بشه تا تنظیمات کامل اعمال  ماینم بگم که تو این مرحله ممکنه مود

 .بشه
 

 های مودم فای وای رمز تغییر)  یتونید به مقالهلینک میهای دیبرای آموزش کامل تغییر رمز مودم
 .های پرفروش دی لینک آورده شده سر بزنید، تو این آموزش روش تغییر رمز در مودم (لینک دی

 
 

  kLin-TPلینک   پی  تی  مودم  رمز   تغییر
های این شرکت های تی پی لینک بعید نیست که شما هم یکی از مودم با توجه به فروش زیاد مودم

 های تی پی لینک با نام کاربری و رمزرو داشته باشید و االن بخواید رمزتون رو عوض کنید. اکثر مودم

https://netran.net/mag/?p=10517&preview=true
https://netran.net/mag/?p=10517&preview=true
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admin    لینک نیازی به تست های دیی دسترسی به تنظیمات رو به شما میدن و برخالف مودماجازه
شید و الزمه که ی تنظیمات مودم میچندین حالت نیست. بعد از زدن یوزرنیم و پسورد وارد صفحه

گزینه باال  منوی  م  Setup Interface  یاز  از  بعدش  بازشده و  گزینهنوی  پایین،  رو    Wireless  یی 
تونید رمز جدیدتون رو وارد کنید می   Key shared-Pre  و فیلد PSK -WPA2انتخاب کنید. تو قسمت

 .در انتهای صفحه، تنظیمات رو ذخیره کنید Apply  یو با زدن گزینه
 

ت کنه. بنابراین اگه این آموزش  شده تفاوهای گفتهباالتر باشه، ممکنه راه اگه مودم شما قدیمی و یا رده 
رو بخونید که  ( لینک پی تی های مودم ایف وای رمز تغییر) یتونید مقالهبراتون فایده نداشت، می

 .های تی پی لینک رو آموزش داده ی تغییر انواع مدلطور کامل نحوه به
 

 lZyxe  زایکسل  مودم  رمز   تغییر
ی ورود مودم بشید، باید یوزرنیم که با زدن آدرس مودم از طریق مرورگر تونستید وارد صفحهبعد از این

هست. بعد از ورود، از سمت   1234یا   admin های زایکسلو رمز عبور وارد کنید که معموال برای مودم
گزینه صفحه،  زیرمجموعه  Network یچپ  تا  کنید  باز  بع رو  بشن.  داده  نشون  دش  ها 

ی زیر رو ببینید. برای تغییر رمز هم کافیه مشابه رو انتخاب کنید تا صفحه  LAN Wireless  یگزینه
فیلدمودم تو  رو  جدیدتون  رمز  گفتم،  که  قبلی  نهایت    Key Shared-Pre  های  در  و  کنید  وارد 
 .رو بزنید تا رمزتون عوض بشه Apply  یگزینه

 
 های دممو فای وای رمز تغییر) یتونید به مقالههای پرفروش زایکسل می برای آموزش تغییر رمز مودم

 .سر بزنید و به راحتی روش تغییر رمز مودم خودتون رو پیدا کنید  (زایکسل
 

 lUte  یوتل   مودم  رمز   تغییر
تازه مودم از  یوتل  ایرانی  این مودمهای  رمز  تغییر  برای  به حساب میان.  ایران  بازار  کار  واردهای  ها 

ی تنظیمات مودم رگر وارد صفحهی برندها فقط کافیه از طریق مروسختی در پیش ندارید و مثل بقیه
پسورد و  رمز  زدن  با  صفحه،  این  در  گزینهمی  adminبشید.  بشید.  تنظیمات  وارد  Go  یتونید 

 setup Advancedدکمه روی  و  کنید  انتخاب  روی  Apply  رو  باال  منوی  تو  کنید.  کلیک 
صفحهSetup  یگزینه تو  کنید،  چپکلیک  قسمت  از  و  شده  باز  روی WLAN  ی  و  انتخاب  رو 

 .کلیک کنیدSecurity  هشزیرمجموعش که می
برندها می باقی  مشابه  هم  در قسمتاینجا  رو  رمزتون  برای  Key Shared-Pre  تونید  و  کنید  وارد 

 .رو بزنیدChanges Apply  ی مشکی رنگذخیره، دکمه
 

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-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-%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/%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/
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 های مودم فای وای رمز تغییر( یتونید به مقالههای پرفروش یوتل می مودمبرای آموزش تغییر رمز  
رو با ویدیو آموزش   A304Uو  V301سر بزنید. در این مطلب، تغییر رمز در مودم های یوتل  )یوتل
 .دادیم

 
 aTend  تندا   مودم  رمز   تغییر

ی برندها بعد از ورود به مودم، باید با وارد کردن یوزرنیم و پسورد وارد در این قسمت هم مثل بقیه
کنن. بعد از برای ورود استفاده می admin های تندا از یوزرنیم و پسوردتنظیمات بشید. بیشتر مودم

  Wireless  وارد منوی  شید، برای تغییر رمز کافیه از سمت چپورود، با تنظیمات مودم تندا مواجه می
رو پیدا   passphrase WPA/WAPI  رو انتخاب کنید، از سمت راست فیلد  Security  یبشید و گزینه

 .رو بزنید Apply/save  یکنید و رمز دلخواه رو وارد کنید. آخرش هم گزینه
 

 مودم فای وای رمز تغییر) یتونید به مقالهتون نکرد نگران نباشید، میاگه آموزش ویدیویی باال کمک
 .ا رو داخلش نوشتیمهای تندرمز انواع مودمسر بزنید که روش تغییر  (اتند های

 
 iHuawe  هواوی  مودم  رمز   تغییر

باید بعد از زدن نام کاربری و رمز عبور و وارد شدن به تنظیمات،   Huawei برای تغییر رمز وای فای مودم
بشین و تو سمت راست که براتون باز  WLAN وارد قسمت Basic از سمت چپ، با کلیک روی بخش

رو پیدا کنید و رمز جدیدتون رو داخلش بنویسید و آخرش   WPA Pre-shared Key یمیشه، گزینه
 .کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره بشن Submit یهم روی دکمه

 مودم فای وای رمز تغییر) یتونید به مقالههای مختلف هواوی میبرای دیدن آموزش تغییر رمز مدل
 .سر بزنید (هواوی های

  

 ر آخ   حرف 
ها از برندهای محبوب و پرطرفدار رو پوشش بدم.  در این مقاله سعی کردم تغییر رمز وای فای مودم

ای هم توی بازار هستن که بعضی از شماها از اون استفاده  ، برندهای دیگههاجز ایندونم که بهمی
خواستم مقاله بیش از حد طوالنی بشه، فقط برندهای پرفروش رو که نمیکنید، اما به دلیل اینمی

صورت عملی مراحل کار رو ببینید، اما توی آوردم. برای هر برند ویدیویی رو برای شما قرار دادیم که به
ی تغییر پسورد خواید نحوه مقاله فقط ویدیوی مربوط به یک مدل از هر برند رو قرار دادیم. اگه می  این

https://netran.net/mag/utelmodem/
https://netran.net/mag/utelmodem/
https://netran.net/mag/utelmodem/
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هاشون ی تغییر رمز هر برند مراجعه کنید )که لینکهای بیشتری ببینید، به مقالهوای فای رو توی مدل
 .روی توی متن مقاله براتون قرار دادم(

در (  در وبسایت مجله ) دید، من و همکارانم رو با یک کامنت  اگر توی هر مرحله با مشکلی مواجه ش
 .ران رو همراهی کردیدجریان بذارید، تا بتونیم شما رو راهنمایی کنیم. ممنون از این که نت


