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 MAC) یلترینگمک ف
Filteringو  یست( چ

مک آدرس در  یلترنحوه ف
 هامودم

های اینترنتی گرون شده، دونیم چقد بستههممون می
شیم اگه بفهمیم کسی پس قاعدتا خیلی ناراحت می

ای مون وصل شده و داره از بستهبدون اجازه به مودم
های کنه. راهکه خداتومن پولش رو دادیم استفاده می

متفاوتی برای جلوگیری از این مشکل وجود داره که 
در این مقاله  .هک آدرسفیلتر م هایکی از اون

خواییم روش فیلتر کردن مک آدرس رو آموزش می
 .بدیم. با ما همراه باشید

https://netran.net/mag/10-install-persian-language-in-windows/


 هامک آدرس در مودم یلترو نحوه ف یست( چMAC Filtering) یلترینگمک ف
 

2 

 

شیم اگه بفهمیم های اینترنتی گرون شده، پس قاعدتا خیلی ناراحت میدونیم چقد بستههممون می
ای که خداتومن پولش رو دادیم استفاده مون وصل شده و داره از بستهکسی بدون اجازه به مودم

 .ک آدرسهفیلتر مها های متفاوتی برای جلوگیری از این مشکل وجود داره که یکی از اونکنه. راهمی
 .خواییم روش فیلتر کردن مک آدرس رو آموزش بدیم. با ما همراه باشیددر این مقاله می

 Mac address چیست؟ 

ی قبل از اینکه بخوام مک فیلترینگ رو توضیح بدم الزمه اول بدونید مک آدرس چیه. همه
آدرس فیزیکی دارن که  هایی که به اینترنت وصل میشن مثل مودم، موبایل، کامپیوتر و... یهدستگاه

فقط و فقط به اون دستگاه تعلق داره )استثنا هم داره که در ادامه میگم( و امکان نداره تکراری 
ی دیگه با همین آدرس وجود داشته ی شما که امکان نداره یه خونهباشه. دقیقا مثل آدرس خونه

 .فاوت یه آدرس خاص داریدباشه. حتی اگه توی یه ساختمون هم باشید، به خاطر داشتن واحد مت

بیتی  48نمایش داده میشه.  xx:xx:xx:xx:xx:xx بیتیه که معموال در قالب 48مک آدرس یک آدرس 
های هزار میلیارد آدرس مختلف برای دستگاه 281بودن این آدرس باعث میشه امکان ساخت 

 .گوی نیاز کل دنیاسها جوابوجود بیاد که تا سالمختلف به

صورت مجازی تغییر بدید، البته به این معنی تون رو بهافزازها مک آدرس سیستمتونید با بعضی از نرمشما می
کنه، چون مک آدرس هر دستگاه تو قسمت سخت افزاری اون نیست که آدرس مک اصلی دستگاه تغییر می

 .قرار داره

 

MAC Filtering  چیست؟ 

رسیم به بحث اصلی یعنی مک فیلترینگ. مک فیلترینگ خب، حاال که فهمیدید آدرس مک چیه می
ای وجود داره و به شما اجازه میده با وارد کردن ها، روترها و تجهیزات دیگهقابلیتیه که روی مودم

اون رو محدود  ی دسترسی بدید یا اینکه دسترسیآدرس مک یه سیستم، به اون سیستم اجازه
خواید به کنید. فرض کنید توی یه خوابگاه هستید و مودم خونتون رو با خودتون بردید، حاال نمی

 آدرس مک: اینه بدید انجام باید که کاری ،��موبایل دوستتون اجازه بدید که به مودم وصل بشه
اتصال به مودم رو ازش  یاجازه و کنید وارد مودم تنظیمات داخل و کنید پیدا رو توندوست موبایل

فای شما رو داشته باشه هم نمیتونه به مودم وصل تون رمز وایبگیرید. اینجوری حتی اگه دوست
 .بشه؛ چون شما مک آدرس گوشیش رو از طریق مک فیلترینگ تو لیست سیاه قرار دادید
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حل امنیتی مناسبی به حساب نمیاد، بنابراین از این روش وجه به اینکه مک آدرس امکان تغییر داره راهیادتون باشه با ت
 .های امنیتی دیگه استفاده کنیددر کنار روش

 

 

 پیدا کردن مک آدرس در ویندوز

باز بشه. تو  RUN زمان با هم فشار بدید تا بخشرو هم R برای پیداکردن مک آدرس، اول کلید ویندوز وکلید
رنگی باز میشه که باید ی مشکیبزنید. پنجره (Enter) رو تایپ کنید و اینتر رو CMD یکلمه RUN یبرنامه
های روی سیستم، مک کار به تعداد کارت شبکه رو داخلش وارد کنید و اینتر بزنید. با این Getmac دستور

 .آدرس نشون داده میشه

 

 .رو تایپ کنید تا همین مراحل باال براتون انجام بشه CMD یتونید در قسمت سرچ ویندوز، کلمهالبته می

 
 

 1تصویر 
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ی سیستم های شبکهبینید که مک آدرس کل کارتبا زدن این دستور، تصویری شبیه تصویر باال می
کارت شبکه داره همینم چندتا مک آدرس رو هم نشون رو نشون میده. سیستم من چون چندتا 

میده؛ اما عموما باید فقط یدونه مک آدرس نشون بده. برای پیدا کردن مک آدرس یه دستور دیگه 
کنه و خب این روش خیلی راحت تره. هم وجود داره که مک آدرس هر کارت شبکه رو تفکیک می

ینتر رو بزنید تا دستور اجرا بشه. مثل تصویر، پایین رو تایپ کنید و ا ipconfig /all دستور CMD تو
 .بگردید Physical Address تو نتایج دنبال

سیم و یا از طریق سیم به مودم متصل شدید، مک آدرس دستگاه شما صورت بیدقت کنید بسته به این که به
 .تونید در همین قسمت هر دو مک آدرس رو پیدا کنیدمتفاوته، البته می

 

 
 2تصویر 

 در اندروید (Mac address) یافتن مک آدرس

 About یتون دنبال گزینهبرای پیدا کردن مک آدرس تو اندروید کافیه از طریق تنظیمات گوشی
Phone بگردید. 
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 3تصویر 

 .کلیک کنید Status بعد روی

 
 4تصویر 
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تونید شده. در عکس زیر هم می نوشته Wi-Fi MAC Address یی شما زیر گزینهمک آدرس گوش
شده. حاال کافیه یادداشتش کنم و  ثبت BC:F5:A3:1A:82:99 اون رو ببینید. مک آدرس گوشی من
 .ازش برای مک فیلترینگ استفاده کنم

 
 5تصویر 

 پیدا کردن مک آدرس در آیفون

 .کلیک کنید General مثل تصویر زیر، رویگوشی بشید و  Setting اول وارد

 
 6تصویر 
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 .بزنید About در این مرحله روی

 
 7تصویر 

بگردید. آدرسی که جلوی این دو گزینه  WLAN Address یا Wi-Fi Address یحاال دنبال گزینه
 .تونید ازش برای مک فیلترینگ استفاده کنیدشده مک آدرس گوشی شماست که می نوشته

 
 8تصویر 
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 Tenda  فیلتر مک آدرس در مودم روتر

 .رو میشیدی زیر روبهبعد از اینکه وارد تنظیمات مودم شدید با صفحه

 
 9تصویر 

ی مودم بزنید تا وارد تنظیمات پیشرفته Advanced یاز قسمت باال و سمت راست، روی گزینه
 .بشید

 
 10تصویر 
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رو  MAC filter کنید تا باز بشه و بعدشرو انتخاب  Wireless یحاال از منوی سمت چپ، گزینه
 .ی مربوط به مک فیلترینگ بیادبزنید تا صفحه

 
 11تصویر 

MAC filtering  فرض خاموش و رویطور پیشبه Disabled سازی این قرار داره. اما شما برای فعال
، فقط ردیدانتخاب کرو  Allow اگهDeny  رو انتخاب کنید یا Allow یآپشن دوتا راه دارید: یا گزینه

رو  Deny یکنید و اگه گزینهکنن که در ادامه وارد لیست میی اتصال پیدا میهایی اجازهمک آدرس
کنید. هایی که شما وارد میی وصل شدن دارن به جز مک آدرسها اجازهی دستگاهبزنید همه

رو  Deny یمه بهتره گزینهشون رو دارید، کهایی که قصد محدود کردنبنابراین اگر تعداد دستگاه
 .ها رو وارد کنیدکلیک کنید تا آدرس Add انتخاب کنید. بعد از انتخاب روی

 
 12تصویر 
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رو بزنید تا تنظیمات  Apply/save یهاتون رو وارد کردید، گزینهی مک آدرسبعد از اینکه همه
 .ذخیره بشه

  D-link فیلتر مک آدرس در مودم روتر

ی مرورگرتون وارد کنید و اینتر رو بزنید تا صفحه URL رو تو بخش 192.168.1.1برای شروع، آدرس 
                    یی عبور، کلمهی ورود در قسمت نام کاربری و کلمهورود به مودم نشون داده بشه. تو صفحه

Admin رو استفاده کنید و بعد از وارد شدن به قسمت Advanced برید. 

 
 13تصویر 

 یببرید و از منویی که باز میشه گزینه Advanced Wireless پایین، موس رو روی مثل عکس
Access point  رو انتخاب کنید تا تنظیمات فیلتر مک آدرس ( MAC filtering ) نشون داده بشه. 

 
 14تصویر 



 هامک آدرس در مودم یلترو نحوه ف یست( چMAC Filtering) یلترینگمک ف
 

11 

 

کنه، یعنی شما برای فعال کردن مک همون راهی که برای مودم تندا گفتم اینجا هم صدق می
هست.  Deny Listed و یکی دیگش هم Allow Listed ترینگ دوتا راه دارید، یکیش استفاده ازفیل

ی اول رو انتخاب کنید ها رو محدود کنید زیاده گزینههایی که قصد دارید اوناگه تعداد مک آدرس
تونن به مودم شما ها میی دستگاهو اگه فقط چندتا دستگاه هست که باید محدود بشه و بقیه

تک مک بزنید و تک Add یرو انتخاب کنید. در نهایت روی دکمه Deny Listed متصل بشن،
 .هاتون رو اضافه کنیدآدرس

 
 15تصویر 

  TP-Link فعال کردن فیلتر مک آدرس در مودم نحوه

هاست؛ اما ممکنه ی مودملینک تقریبا مثل بقیه پیهای تیفعال کردن فیلتر مک آدرس در مودم
شون رو پیدا کنن. در این قسمت سعی داریم ها مک آدرس مودمها نتونن با این روشبعضی

 .پی لینک رو آموزش بدیمصورت کامل فعال کردن فیلتر مک آدرس مودم تیبه

رو در  192.168.1.1برای شروع ابتدا باید وارد تنظیمات مودم بشید. مرورگرتون رو باز کنید و آدرس 
 .وارد کنید قسمت نوار آدرس مرورگر

ای براتون باز میشه که باید نام کاربری و رمز مودم رو وارد کنید. در صورتی که قبال حاال صفحه
 .هست Admin هاها رو تغییر ندادید، در حالت پیش فرض نام کاربری و رمز تمامی مودماون
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 16تصویر 

های مختلف در ستون گزینهی تنظیمات مودم میشید. از بین با وارد کردن اطالعات، وارد صفحه
 .رو انتخاب کنید Wireless چپ،

 
 17تصویر 

کلیک  Wireless Mac Filter ینمایش داده میشه. روی گزینه Wireless های مختلفی برای قسمتگزینه
 .کنید
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 18تصویر 

چپ  بینید که به مودم متصل شدن. در قسمتهایی رو میی جدید، لیستی از مک آدرس دستگاهدر صفحه
سازی فیلتر مک آدرس قرار داره. با زدن ، تیک فعالWireless Mac Address Filter یصفحه و جلوی گزینه

 .این ویژگی براتون فعال میشه Enabled یگزینه

 
 19تصویر 
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ای تون کاربر دیگههای مورد نظرتون رو وارد کنید تا غیر از لیست انتخابیتونید مک آدرسر این قسمت مید
تون رو وارد و های انتخابیتونید لیستی از مک آدرسی اتصال به مودم رو نداشته باشه. همچنین، میاجازه

 .شون به مودم رو محدود و یا به کل قطع کنیددسترسی

 .رو بزنید Add New یبرای اضافه کردن مک آدرس، گزینه

 
 20تصویر 

کنید. در باکس بعدی تون رو وارد میقسمت اول مک آدرسبینید. در ی جدید، دو باکس خالی میدر صفحه
  یتون باهاش شناخته میشه رو تایپ کنید. اگر این ویژگی براتون غیرفعال بود، گزینهنامی که مک آدرس

Enable یرو انتخاب کنید. در آخر با زدن گزینه Saveتون اضافه میشه، مک آدرس به لیست مودم. 

 
 21تصویر 

 Asus آدرس در مودم های فیلتر کردن مک
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های ایسوس های پرطرفدار ساخت مودم، برند ایسوسه. اون دسته از کاربرانی که از مودمکی دیگه از شرکتی
تونن آموزش این قسمت رو با شون رو فیلتر کنن، میخوان بدونن چطوری مک آدرسکنن و میاستفاده می

 .دقت مطالعه کنن

 .تنظیمات دستگاه بشیدای اول وارد مثل هر مودم دیگه

تونید تعداد کاربران متصل به مودم رو ببینید. با کلیک روی می Clients یدر این قسمت با انتخاب گزینه
 .اسم هر دستگاه، مک آدرسش هم نشون داده میشه

 
 22تصویر 

انتخاب رو  Wireless Mac Filter ی، گزینهWireless حاال برای اضافه کردن مک آدرس جدید، از قسمت
 .کنید

 
 23تصویر 
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فیلتر  Yes یبا انتخاب گزینه Enable Mac Filter ی جدیدی باز میشه که در قسمتدر این مرحله صفحه
 .مک آیدی براتون فعال میشه

 
 24تصویر 

، تنها مک Accept یدر باالی صفحه قرار دارن. با انتخاب گزینه Reject و Accept یدو گزینه
، مک آیدی که وارد Reject یی دسترسی به اینترنت رو داره. با انتخاب گزینهاجازهآدرس واردشده 

 .کردید محدود میشه و توانایی اتصال به اینترنت رو نداره

 25تصویر 
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تونید در اون قسمت ، باکس کوچیکی براتون باز میشه که میYes یدر قسمت بعد با زدن گزینه
 .، مک آدرس وارد لیست میشهApply یکنید. در آخر با زدن گزینهمک آدرس موردنظرتون رو وارد 

 
 26تصویر 

 های شیائومیفیلتر کردن مک آدرس در مودم

ها توانایی فیلتر کردن مک آدرس رو دارن. البته ممکنه تنظیمات ی مودمهای شیائومی هم مثل بقیهمودم
صورت کلی فیلتر کردن مک در این قسمت بههای مختلف یک برند هم با همدیگه تفاوت داشته باشن. مدل

 .های شیائومی رو بهتون آموزش میدیمآدرس مودم

ی ورود به دستگاه رو رو وارد کنید. در قسمت بعد، صفحه 192.168.21.1ابتدا درنوار مرورگرتون آدرس 
ی وارد صفحه هست، با وارد کردن رمز zimifi های شیائومیبینید. در حالت پیش فرض رمز تمامی مودممی

 .تنظیمات مودم میشید

 
 27تصویر 
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 Settingیهای مختلف مودم متفاوت باشه. در این صفحه دنبال گزینهاین قسمت ممکنه برای مدل
،Set Up  یا Quick Set Up باشید. 

 
 28تصویر 

 .رو انتخاب کنید Security یدر منوی تنظیمات گزینه

 
 29تصویر 
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تمام تنظیمات مربوط به مک آدرس رو مشاهده کنید. دو گزینه در این صفحه ی جدید تونید درصفحهمی
تونن به اینترنت دسترسی های واردشده می، فقط مک آدرسExceptions یوجود داره. با انتخاب گزینه

 .داشته باشن

 
 30تصویر 

ا کامال قطع های انتخابی محدود ی، دسترسی تمامی مک آدرس Block list Modeیبا انتخاب گزینه
 .میشه

 
 31تصویر 
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، لیستی از مک  Choose Deviceیتون رو وارد کردید، با انتخاب گزینهاگر قبال مک آدرس دستگاه
ها یکی رو انتخاب کنید. در تونید از بین اونهای واردشده براتون نمایش داده میشه که میآدرس

 .خاب میشه، مک آدرس مورد نظر انت Installینهایت با زدن گزینه

 
 32تصویر 

 Add Devices Using یبرای وارد کردن مک آدرس جدید، در قسمت پایین همون صفحه، گزینه
Mac   Addressقرار داره. 

 
 33تصویر 

تون رو تونید داخلش مک آدرس دستگاهبا انتخاب این گزینه، باکس کوچیکی براتون باز میشه که می
 .مک آدرس به لیست اضافه میشه، Install  یبنوسید. با زدن گزینه
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 34تصویر 

 فعال کردن فیلتر مک آدرس در مودم هواووی

های مختلف رو بهتون آموزش بدیم. تا این قسمت سعی کردیم آموزش فیلتر مک آدرس در مودم
همین علت، در این قسمت قصد های هواووی هم طرفدارهای زیادی پیدا کردن، بهامروزه مودم

 .های هواووی هم براتون بگیمرو در مودم داریم این آموزش

رو وارد  192.168.100.1کنید و در نوار مرورگر آدرس های دیگه یک مرورگر باز میمثل تمامی مودم
 .کنید

ی ورود به تنظیمات مودم براتون نمایش داده میشه. در این قسمت با وارد کردن نام کاربری صفحه
، منوی جدیدی براتون باز  Securityیجدید با انتخاب گزینهی شید. در صفحهو رمزتون، وارد می

 .میشه

 
 35تصویر 



 هامک آدرس در مودم یلترو نحوه ف یست( چMAC Filtering) یلترینگمک ف
 

22 

 

رو انتخاب کنید تا تنظیمات WLAN Mac Filter Configuration های منوی جدید، در بین گزینه
 .مک آدرس نمایش داده بشه

 .در قسمت بعدی تیک فعال کردن فیلتر مک آدرس رو بزنید

 
 36تصویر 

 ییک باکس کوچیک قرار داره که دو تا گزینه داره. با انتخاب گزینه Filter Mode یجلوی گزینه
Blacklistهای واردشده قطع میشه. درصورتی که، دسترسی تمامی مک آدرس Whitelist  رو

 .ی دسترسی به مودم رو دارنهای انتخابی شما اجازهانتخاب کنید فقط مک آدرس

 36تصویر 
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ی جدیدی براتون باز ، صفحه Newی، با زدن گزینه SSID Indexر بخشدر قسمت پایین صفحه د
 .تونید مک آدرس جدید رو وارد کنیدمیشه که در اون قسمت می

 
 37تصویر 

تونه به مودم ، مک آدرس ثبت میشه و بر اساس انتخاب شما میApply یدر انتها با زدن دکمه
 .دسترسی داشته باشه و یا دسترسیش کامال قطع بشه

 
 38تصویر 
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 ایرانسل TD-i40 فیلتر مک آدرس در مودم

ی تنظیمات مودم بشید که آموزشش رو باالتر بهتون دادم. بعد از وارد مثل قبل باید وارد صفحه
 .کلیک کنید Firewall شدن روی بخش

 
 39تصویر 

 .کلیک کنید MAC filtering یاز سمت چپ و از منوی بازشده، روی گزینه

 40تصویر 
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 بینید که سه تا حالت مختلف داره: در حالت عادی رویرو می Type یبخش باالیی گزینهدر 
Disable قرار گرفته به این معنی که هیچ فیلتر و محدودیتی اعمال نمیشه. گزینه ی بعدی White 

 Black ی آخر همکنید و گزینههاییه که در ادامه وارد میی دسترسی به مک آدرسمعنی اجازهکه به
کنید اعمال هایی که وارد میی مک آدرسمحسوب میشه به این معنی که محدودیت روی همه

 .میشه

 
 41تصویر 

تونید آدرس مدنظرتون رو وارد کنید و در آخر می Mac Address یتو بخش پایین و جلوی گزینه
 .رو بزنید. برای هر مک آدرس باید همین راه رو مجددا برید  Apply یگزینه

 42ویر تص
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 حرف آخر

ها براتون قرار بدیم. فیلتر تر دستگاهرو در بیش فیلتر مک آدرسدر این مقاله سعی کردیم آموزش 
سازی این ویژگی در اکثر محصوالت ها استفاده میشه. فعالتر دستگاهمک آدرس برای امنیت بیش
در این پروسه با مشکلی  وجو پیداش کنید، اما اگرتونید با کمی جستروش یکسانی داره وقطعا می

 .تونید برامون کامنت بذارید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشیممواجه شدید، می


