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 لینک مقاله در وبسایت

   
 
 

 

ران مجله نت  
 

استاندارد وای فای و 
 تنظیم قدرت آنتن

 
های مهم مودم روتریه از ویژگی استاندارد وای فای

خواین بخرین ولی یکی از مشکالتی که ممکنه که می
ها پیش بیاد هک شدن پسورد وای فای برای کاربر

مودمشون هست که دسترسی غیرمجاز به اینترنت 
های ی مکانرو به فرد هک کننده میده. امروزه همه

عمومی وای فای دارن و در معرض هک شدن قرار 
های زیادی برای کاهش احتمال راه حل گیرن.می

هک شدن وای فای وجود داره، مثل انتخاب رمز 
یا اسم وای  SSID ، پنهان کردن WPA2 ورود پیچیده

فای، اما با این موارد باز هم ممکنه وای فای شما 
هک بشه. یک راه دیگه هم وجو داره که با استفاده 

کنین. از اون میتونین قدرت آنتن وای فای رو تنظیم 
با این کار برد وای فای کم میشه و میتونین 

مودمتون رو به محیط خونه محدود بکنین. در این 
مقاله با ما همراه باشین تا احتمال هک شدن وای 
فایتون رو با استفاده از تنظیم برد وای فای پایین 

 .بیاریم
 

https://netran.net/mag/بررسی-استاندارد-وای-فای-و-تنظیم-قدرت/


 استاندارد وای فای و تنظیم قدرت آنتن
 

2 

 

خواین بخرین ولی یکی از مشکالتی که های مهم مودم روتریه که میاز ویژگی استاندارد وای فای
از به ها پیش بیاد هک شدن پسورد وای فای مودمشون هست که دسترسی غیرمجممکنه برای کاربر

های عمومی وای فای دارن و در معرض ی مکاناینترنت رو به فرد هک کننده میده. امروزه همه
های زیادی برای کاهش احتمال هک شدن وای فای وجود داره، گیرن. راه حلهک شدن قرار می

هم  ، اما با این موارد بازیا اسم وای فای SSID ، پنهان کردنWPA2  مثل انتخاب رمز ورود پیچیده
ممکنه وای فای شما هک بشه. یک راه دیگه هم وجو داره که با استفاده از اون میتونین قدرت آنتن 

وای فای رو تنظیم کنین. با این کار برد وای فای کم میشه و میتونین مودمتون رو به محیط خونه 
با استفاده از محدود بکنین. در این مقاله با ما همراه باشین تا احتمال هک شدن وای فایتون رو 

 .تنظیم برد وای فای پایین بیاریم

 

 1عکس 

 802.11 (WiFi) انواع استاندارد وایرلس

 

 2کس ع
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شناخته  802.11کنیم. این استانداردها با کد اول از همه راجع به استانداردهای وای فای صحبت می
شروع میشن.  802با  IEEE های محلی در سازمانی استانداردهای مربوط به شبکهمیشن. همه

و هر نسل از این استاندارد پسوند مخصوصی  ها تغییر کرده و بهتر شدهطی سال 802.11استاندارد 
 .داره

 802.11استاندارد وای فای 

 بدون پسوند معرفی شد. عنوان تجاری اون 1991اولین استاندارد وایرلسه که در سال  802.11
WaveLAN  مگابیته. شاید براتون سوال باشه که  2تا  1هستش و سرعت انتقال اطالعات در اون

برد وای فای چقدره؟ در جواب اون باید بگم که هر استاندارد یک محدوده برد داره که مودم وای 
 .ها رو داشته باشهممکنه یکی از این استانداردها یا ترکیبی از اون فای

 3عکس 

 a802.11 (WiFi 1)استاندارد وای فای 
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روی فرکانس  a802.11معرفی شد.  1991وای فای هم معروفه، در سال  1این استاندارد که به نسل 
رسید. بردی که این استاندارد مگابیت در ثانیه می 54کرد و سرعت انتقال اون به گیگاهرتز کار می 5

 .متر هستش 35متره ولی در فضای بسته تا حداکثر  140پوشش میده در فضای بیرون 

  802.11b (WiFi 2) ندارد وای فایاستا

802.11b  گیگاهرتز عرضه شد. این استاندارد برد بیشتری  2.4ولی با فرکانس  1991در همون سال
ی مگابیت در ثانیه میرسه. این استاندارد هزینه 11رو پوشش میده ولی سرعت اون حداکثر به 

 .کمتری به جا میذاره ولی با مشکل سرعت مواجهه

 5و  2.4تفاوت باند های فرکانس  یهایی با هم دارن، در مقالهگیگاهرتز تفاوت 5و  2.4فرکانس 
 .راجع به این موضوع صحبت کردیم گیگاهرتز در وای فای

 4عکس 

 g802.11 (WiFi 3)استاندارد وای فای 

WiFi 3  گیری نسبت به مدل قبل داشت. فرکانسی که در معرفی شد و پیشرفت چشم 2003در سال
مگابیت در ثانیه  54گیگاهرتزه و پهنای باند اون به حداکثر سرعت  2.4این استاندارد استفاده میشه 

و هم متر ر 140های باز تا متره ولی در محیط 38در محیط بسته  g802.11 هم میرسه. برد عملکرد
 .پوشش میده

https://netran.net/mag/wifi-frequency-bands/
https://netran.net/mag/wifi-frequency-bands/
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  n802.11 (WiFi 4)استاندارد وای فای 

ریزی شد. این نسل با پایه 2009هم شناخته میشه در سال  WiFi 4 که با نام 802.11nاستاندارد 
گیگاهرتز  5گیگاهرتز و هم از فرکانس  2.4های قبلی متفاوته چون هم از فرکانس استاندارد

سرعت  2.4طوری که برای فرکانس سری خیلی بیشتر شده بهکنه. پهنای باند در این پشتیبانی می
دهی بینیم. میزان پوششمگابیت در ثانیه رو می 600سرعت  5مگابیت درثانیه و در فرکانس  288

 .متره 250متر و در فضای آزاد  70این استاندارد در فضای بسته 

 ac802.11  (WiFi 5)استاندارد وای فای 

802.11ac  5هایی داشته. این استاندارد روی فرکانس فی شده و تا االن پیشرفتمعر 2013در سال 
ها مرز گیگابیت کنه و پهنای باند خیلی پر سرعتی داره. این سرعت انتقال دادهگیگاهرتز فعالیت می

گیگابیت در ثانیه هم میرسه. این نسل آخرین نسل وای فای محسوب میشه و تا  7رو رد کرده و به 
 .متر فضای بیرون رو پوشش میده 250خل و تا متر فضای دا 35

 چیز در مورد چیست؟ همه 6وای فای  یاندازیه. مقالهبا سرعت خیلی باال در حال راه 6وای فای 
Fi 6-Wi کنهراجع به این موضوع صحبت می. 

کنیم از وای فای بهره میبرن. در بعضی از ها استفاده میهایی که از اوناکثر تجهیزات شبکه و دستگاه
 .ها با استفاده از نصب آنتن خارجی میتونن برد و کارکرد وای فای رو زیاد کننمودم

 5عکس 

 دهی(تنظیم قدرت آنتن )برد پوشش

https://netran.net/mag/wi-fi-6/
https://netran.net/mag/wi-fi-6/
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 6عکس 

، باید به ای که مدنظر شماستهای دورتر از محدودهبرای محدود کردن دسترسی برای فاصله

تون دقت کنین. اگه برد استاندارد وای فای دستگاهتون فقط استاندارد وای فای دستگاه شبکه

ی موردنظرتون رو پوشش میده کسی بیرون از این محدوده نمیتونه به وای فای شما محدوده

دسترسی پیدا کنه. اما اگه برد دستگاهتون بیشتره و به بیرون از خونه یا محل کارتون هم 

 .دهی داره امکان هک شدن اون وجود دارهسرویس

ها ممکنه این مشکل برعکس باشه و با کم بودن برد وای فای در خونه مواجه بشین، بعضی وقت

افزایش برد وای فای ) تقویت  100تا  0آموزش  یکنم مقالهبرای رفع این مشکل پیشنهاد می

 .رو مطالعه کنین سیگنال وای فای ( و افزایش سرعت مودم و روتر

 .ینراحتی با کم کردن برد وای فای در تنظیمات مودم حل کناین مشکل رو به

 .های زیر آموزش میدیمکم یا زیاد کردن قدرت سیگنال رو در مودم

https://netran.net/mag/7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
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 7عکس 

 D-Link 
 TP-Link 
 ZYXEL 

 D-Link کم و زیاد کردن برد آنتن وای فای در مودم

 8عکس 

 D خواین برد وای فای رو کم کنین یا اگه قبال کم کردین برای افزایش برد وای فای مودماگه می

Link ی تنظیمات مودم بشیناول از همه باید وارد صفحه. 
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هستش. مشخصات ورود به تنظیمات هم  192.168.1.1ها اکثرا ی وب تنظیمات مودمآدرس صفحه
 :شکل پایینه فرض بهصورت پیشها بهدر اکثر مودم

Username : Admin 

Password : Admin 

 

 9عکس 

 و به سمتباشه. طبق تصویر موس ر 9ی شما باید یک چیزی شبیه تصویر بعد از ورود، صفحه
Wireless Setup ببرین. 

 

 10عکس 
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 .کلیک کنین Wireless Basics یروی گزینه 10مثل تصویر 

 11عکس 

 Radio Power رویی جدید باز شده رو نشون دادیم، در این صفحه روبهصفحه 11در تصویر 
(Percent)  یک لیست هستش که با کلیک روی اون، لیست باز میشه و میتونین قدرت آنتنتون رو

 .کم کنین

 12عکس 
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کلیک کنین و قدرت وای فای مودمتون  Apply Changes روی 12ی در آخر هم مثل عکس شماره
 .رو تست کنین

 TP-Link  در مودم Wireless تنظیم قدرت

 

 13عکس 

 14عکس 
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مثل فلشی که در  TP-Link بعد از ورود به تنظیمات مودم TP Link برای کاهش برد وای فای مودم
 .کنین کلیک Interface Setup ینشون داده شده، روی گزینه 14تصویر 

 

 15عکس 

 ی جدیدی رو نشون میده که برای تنظیم قدرت آنتن باید روی گزینهصفحه 15ی تصویر شماره
Wireless کلیک کنین. 

 16عکس 
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ی مورد نظر رو نشون میده که میتونین مثل باکسی که در عکس مشخص شده صفحه 16عکس 
 Low به معنی زیاد و (High ، قدرت آنتن مودمتون رو کم و زیاد کنینTransmit Power  رویروبه

 .)به معنی کم

 17عکس 

 .رو بزنین SAVE یآخر سر هم صفحه رو بیارین پایین و گزینه

 ZyXel  در مودم WiFi تنظیم برد

 18عکس 
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 19عکس 

رو  Wireless دارین و در لیست باز شدهنگه Network Settings روی 19موس رو مثل عکس 
 .انتخاب کنین

 20عکس 

 .که باالی صفحه قرار گرفته کلیک کنین Advanced روی گزینه 20ی طبق عکس شماره
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 21عکس 

زیاد  ی باز شده رو نشون میده که میتونین از این صفحه قدرت آنتن رو کم وصفحه 21تصویر 
 .همون قدرت آنتن وایرلس مودمه . Output Powerکنین

 22عکس 

نشون داده  22که در عکس  Apply بعد از اینکه قدرت موردنظرتون رو انتخاب کردین روی باکس
 .شده، کلیک کنین و قدرت آنتنتون رو چک کنین
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 مقاالت مرتبط

 گیگاهرتز در لپ تاپ استفاده کنیم 5چگونه از وای فای 

 تغییر رمز وای فای

 10های نمایش رمز وای فای در ویندوز روش

 راهنمای خرید دانگل وای فای + هر چیزی که باید بدانید

 هاچیست و نحوه فیلتر مک آدرس در مودم )MAC Filtering (مک فیلترینگ

 حرف آخر

آشنا شدیم و فهمیدیم که هر مودم با هر استانداردی  استاندارد وای فای خب در این مقاله با انواع
یک برد و یک سرعت مشخصی داره. اینکه وای فای مودمتون هک بشه اتفاق جالبی نیست و 

های ی زیادی واسش بپردازین. راهاحتماال حجم زیادی از اینترنتتون دزدیده میشه و باید هزینه
تش که تنظیم کردن قدرت آنتن مودم یکی از زیادی برای مقابله و جلوگیری با این اتفاق هس

های ی تنظیمات مودمتون مثل عکسهاست. فقط حواستون باشه، ممکنه صفحهکارآمدهای اون
 Radio power .و Transmit Power ها پیدا میشه؛ مثلاین مقاله نباشه ولی معموال با همین اسم

که کمکتون کرده باشه. اگه سوالی راجع به  مرسی که این مقاله رو تا آخر مطالعه کردین. امیدواریم
 .این موضوع دارین در قسمت نظرات برامون کامنت بذارین

 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-5-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
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/show-wifi-password-on-windows/
https://netran.net/mag/wifi-dungle-buying-guide/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%85%da%a9-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-d-link-%d9%88-tenda/

