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 لینک مقاله در وبسایت

 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
 

 

wps ینا یست؟چ 
 دارد؟ یچه کاربرد یتقابل

    یفای رو دیده باشین، قطعا دکمهیاگر پشت مودم وا
wps های هم به چشمتون خورده. معموال اکثر مودم

سیم این دکمه رو دارن. اگر هم نداشته باشن قطعا در بی
میخواید منوی کانفیگ با این عبارت برخورد کردین. اگر 

در مودم  wps دکمه ؟ یاچیست wps بدونید که استاندارد
ترین روش به سواالت ؟ با ما همراه باشید تا به سادهچیست

 .شما جواب بدیم

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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هم به چشمتون خورده. معموال اکثر  wps یاشین، قطعا دکمهفای رو دیده بیاگر پشت مودم وا
نداشته باشن قطعا در منوی کانفیگ با این عبارت  رن. اگر همسیم این دکمه رو داهای بیمودم

؟ با در مودم چیست wps دکمه ؟ یاچیست wps برخورد کردین. اگر میخواید بدونید که استاندارد
 .ترین روش به سواالت شما جواب بدیمما همراه باشید تا به ساده

 wps؟وای فای چیست 

wps یا Wi-Fi Protected Setup  یک استاندارد برای تنظیمات امنیتی شبکه وای فای هست که
سیم مثل پرینتر، کامپیوتر و دیگر های بیتری بین انواع دستگاهتر و سریعسعی داره ارتباط ساده

پروتکل  سیمی قابل اجراست که ازهای بیبکهفقط برای ش .wps برقرار کنه روتر  /ها با مودمدستگاه
 .کنناستفاده می WPA2 یا WPA های رمزنگاری

 چیست؟ wps دلیل استفاده از

و رمز عبور رو بدونیم و وارد  SSID لی به مودم وصل بشیم، نیاز داریم تابرای اینکه به روش معمو
 Wi-Fi Protected setup کنه. زمانی که ازتر میتر و سادهاین پروسه رو خیلی سریع wps. کنیم

 .کنید دیگه به دونستن رمز عبور نیازی نداریداستفاده می

 

 

 

 

 کنن کاراییاستفاده می WEP سیمی که از پروتکل امنیتیهای بیسیم برای شبکهیت بیاین امن
 .نداره

 wps تنظیم  ی امنیت، شبکه وت کاربرانی ایجاد شده که اطالعاتی دربارهبرای اتصال امن و راح
 .ندارن مودم

https://netran.net/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
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/
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/
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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 در کجا قرار دارد؟ wps دکمه

 1تصویر شماره 

صورت به wps .کننبیشتر مودم/ روترهایی که تا به االن ساخته شدن از این قابلیت پشتیبانی می
ها کنار ه در پشت اونها این دکمما فعال شده. در بیشتر مودمفرض در تنظیمات مودم/روتر شپیش

بعضی از  wps ر تصویر باال مکان دکمهدبار فشردن، فعال میشه. داره و با یک های اترنت قرارورودی
 .بینیدروترها رو می

 پشتیبانی میکنن؟ wps هایی از چه سیستم عامل

wps هایی عاملها داره؛ خوشبختانه سیستمعاملمحدودیت قابل توجهی در پشتیبانی از سیستم
کنن که در پایین بیشتر راجع بهش پشتیبانی می wps از blackberry و  Android ،Windowsمثل

 .توضیح میدیم

 پشتیبانی از این قابلیت رو شروع کرد و در حال حاضر  2007عامل ویندوز در سال سیستم
 .کنناز این قابلیت پشتیبانی می 10و  8، 7ویندوز 

 پشتیبانی از این قابلیت رو شروع کرد. شروع این  2011عامل اندروید از سال سیستم
 .بود 4پشتیبانی با منتشر کردن اندروید 

 از 2010ال به بعد، یعنی از س 6ی بری از نسخهعامل بلکسیستم wps کنهپشتیبانی می. 
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 نو استفاده از آ wps نحوه فعال کردن

 2تصویر شماره 

صورت کامل بررسی کردیم، وقتشه بدونیم چجوری فعال یا چیست رو به wps حاال که جواب سوال
ای که در پشت مودم قرار داره فعال رو فقط با استفاده از دکمه wps تونیدغیر فعالش کنیم. شما می

تره برای درک چجوری کارکردن اون در بازه زمانی کوتاهی یا در جایی که امنه این قابلیت رو کنید. به
تونید فقط با واردکردن کد ورود به این دستگاه متصل روشن کنید. با فشار دادن این دکمه، شما می

 .بشید

 ی مشخص شده بزنید تابرای شروع الزمه طبق تصویر باال روی دکمه wps  فعال بشه. با
فای خودتون برید و خواین متصل بشین به لیست وایهمراه یا هر دستگاهی که میتلفن 

فای، بدون وارد کردن رمز به اون فای مورد نظر رو انتخاب کنید. پس از انتخاب وایوای
 .وصل میشید

 .کننپشتیبانی نمی wps از قابلیت iOS و OS X هایسیستم عامل



 مراحل نصب اسنپ چت به صورت گام به گام
 

 

5 

 

 

 متد بعدی که wps رقمی هست. هر مودم/روتر که  8کنه؛ وارد کردن کد از اون استفاده می
رقمی  8داره؛ یک صفحه هم برای وارد کردن این کد  wps کنه یا دکمهپشتیبانی می wps از

 .ها وصل شدراحتی میشه به دستگاهبهداره. با وارد کردن این کد 

ایجاد  Archer C1200 روتر وایرلس تی پی لینک بینید که دررقمی رو می 8در عکس پایین یک کد 
 .شده

 3تصویر شماره 

کنید که خودشون ای استفاده میشاید در منزل یا شرکت خودتون از پرینتر یا دستگاه دیگه
مودم و بعد پرینتر رو بزنید  wps دارن. برای اتصال این دو به هم کافیه اول دکمه wps یدکمه

تا این دو دستگاه به سادگی با هم ارتباط برقرار کنن. در زمان انجام این پروسه نیازی نیست 
 .، اطالعات الزم برای برقراری ارتباط رو به پرینتر میدهمودم .ما کاری کنیدش

رقمی رو تولید  8کنن؛ حتما این کد پشتیبانی می wps هایی که این دکمه رو ندارن و ازمودم
 .فای وصل میشهکنن. با واردکردن این کد در قسمت مشخص شده، دستگاه مورد نظر به وایمی

https://netran.net/product/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d8%b3-%d8%aa%db%8c-%d9%be%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-archer-c1200/
https://netran.net/product/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d8%b3-%d8%aa%db%8c-%d9%be%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-archer-c1200/
https://netran.net/product-category/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85/
https://netran.net/product-category/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85/
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 مودم wps نحوه غير فعال كردن

های اطراف مودم ی دستگاهدر تنظیمات مودم فعال باشه، تقریبا همه wps زمانی که قابلیت
ی اینترنت وایرلس شما وصل بشن. پس بهتره که این قابلیت رو تونن بدون نیاز به رمز به شبکهمی

ن ار داددارن با فش wps یهایی که دکمهغیرفعال کنید تا کسی نتونه سوءاستفاده کنه. در مودم
ها باید اول از طریق یک دکمه و خاموش کردنش این قابلیت غیرفعال میشه. ولی در سایر مودم

مرورگر، وارد آدرس آی پی مودم بشید که زیرش نوشته شده و نام کاربری و رمز اون رو هم وارد 
 .کنید

 4ماره تصویر ش

 فای هست. یکی دیگهی وایهای افزایش امنیت شبکهکی از راهی wps یادتون نره که غیرفعال کردن
 .اقدام کنید ر رمز وای فایتغیی های باال بردن امنیت اینه که چند وقت یک بار برایاز راه

 TP-Link در مودم های wps غیر فعال کردن قابلیت

در  wps های مختلف، دو روش رو برای غیر فعال کردنبا توجه به متفاوت بودن پنل کاربری در مدل
 .به شما آموزش میدیم TP-Link هایمودم

 .هست 192.168.1.1برابر با  TP-LINK هایبرای مثال آی پی آدرس اکثر مودم

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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 5تصویر شماره 

 Multiple برید. در بخش Wireless و بعد بخش Interface مطابق تصویر باال به بخش .1
ssids settings جلوی عبارت USE WPS یگزینه No  رو فعال کنید. در نهایت هم در پایین

 .کلیک کنید Save صفحه روی عبارت
رو انتخاب  Securtiy یگزینه Wireless در حالت بعدی، مطابق تصویر پایین از زیر منوی .2

 یقرار بدید و در نهایت روی گزینه Disable رو روی حالت Enable wps یکنید. گزینه
Save  در پایین تصویر کلیک کنید. 
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   D-Linkدر مودم های wps غیر فعال کردن قابلیت

 بشید. در سمت چپ صفحه از زیر منوی Advanced یمطابق تصویرپایین، اول وارد صفحه
Advanced Wireless یگزینه wps روی عبارترو انتخاب کنید. در قسمت بعد هم تیک روبه 

Disable wps یجاد شده، روی گزینهی تغییرات ایرو فعال کنید. در نهایت هم برای ذخیره Apply 
Changes کلیک کنید. 

 7تصویر شماره 

Wi-Fi Protected Setup  ارد؟دچقدر امنیت 

 wps یک حفره امنیتی در 2011درصد امن نیست. در سال  100با وجود کارایی باال، این قابلیت 
طور که گفتیم باعث شد تا هکرها برای دزدیدن اطالعات وای فای کاربران راهی پیدا کنن. همون

 صورت دو، به wpsرقمی مودم و 8رقمی مودم هست. این کد  8های اتصال، وارد کردن کد یکی راه
رقم ابتدایی رو بررسی میکنه و بعد میره سراغ بررسی  4داری میشه. مودم یا روتر، اول بلوک جدا نگه

رقمی ابتدایی رو با  4رقم دوم. این موضوع باعث میشه تا هکرها با استفاده از ابزار بتونن کد  4
رس هکرها قرار راحتی دستجوری رمز شما بهرقم بعدی. این 4حدس پیدا کنن و بعد هم برن سراغ 

 .ها به مودم/روتر شما متصل میشنمیگیره و اون

 حرف آخر
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ای داره که چجوری امنیت فای وصل بشه دغدغهی وایهر شخصی زمانی که با مودم به یک شبکه
ها های مودماین شبکه رو به حداکثر برسونه و از تمام امکانات این مودم باخبر بشه. یکی از قابلیت

واریم صورت کامل باهاش آشنا کنیم. امیدبود که سعی کردیم در این مقاله شما رو به wps همین
 .این مقاله براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتید با ما در میون بذارید


