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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
 

از هک  یریجلوگ یراه ها
 یفا یوا

تا حاال براتون پیش اومده که مودم خونگی شما هک 
عنوان مثال احساس کرده باشین کس بشه؟ به

کنه یا در ای از حجم اینترنتتون استفاده میدیگه
یک دستگاه اضافی های متصل، لیست دستگاه

ببینین. باور عموم بر اینه که هکرها فقط از ترافیک 
کنن و به همین دلیل ممکنه این اینترنت استفاده می
اهمیت باشه؛ اما اگه هکر به قصد موضوع برای شما کم

دزدیدن اطالعات بانکی یا خصوصی به مودمتون وارد 
بشه چی؟ پس بهتره قبل از وقوع این اتفاق 

ودم و روتر رو بلد م لوگیری از هک وای فایج هایراه
 .مراه باشینهی این مقاله باشین. با ما در ادامه

 

https://netran.net/mag/%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/


یفا یاز هک وا یریجلوگ یراه ها  
 

 

2 

 

عنوان مثال احساس کرده باشین کس بشه؟ بهتا حاال براتون پیش اومده که مودم خونگی شما هک 
های متصل، یک دستگاه اضافی کنه یا در لیست دستگاهای از حجم اینترنتتون استفاده میدیگه

کنن و به همین دلیل ممکنه ببینین. باور عموم بر اینه که هکرها فقط از ترافیک اینترنت استفاده می
ی به گه هکر به قصد دزدیدن اطالعات بانکی یا خصوصاهمیت باشه؛ اما ااین موضوع برای شما کم

ودم و م جلوگیری از هک وای فای هایمودمتون وارد بشه چی؟ پس بهتره قبل از وقوع این اتفاق راه
 .ی این مقاله همراه باشینروتر رو بلد باشین. با ما در ادامه

ی لینک، تی پی لینک، دا برندهای ها و روترها بها روی اکثر مودمها و روشالعملنکته: این دستور
 .کننکار می… تندا، ایسوس و

 جلوگیری از هک شدن وای فای مودم

 

؟ برای اینکه از ورود هکرها به وای فای و  چگونه از هک شدن وای فای جلوگیری کنیم به نظرتون

 :ازاند تنظیمات مودم جلوگیری کنیم باید دو مرحله رو پشت سر بذاریم. این مراحل عبارت
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 چک کردن امنیت دستگاه مودم یا مودم روتر .1
 باالبردن امنیت برای جلوگیری از ورودهای احتمالی .2

 چک کردن امنیت مودم و روتر قبل از هر قدمی

ای های مودم تا چه فاصلهبرای چک کردن اینکه هکرها به مودمتون دسترسی دارن یا اینکه سیگنال
 .ها بپردازیمهخوایم به بررسی این رامه میارائه میشه، چند راه وجود داره. در ادا

 اسکن شبکه برای شناسایی هکرها و نفوذگران

وقت تضمین کنن. اما هیچهای امنیتی پیدا میتر میشن و ارتقاءها هر روزه دارن پیشرفتهمودم
 .درصدی برای جلوگیری از ورود هکرها وجود نداره ولی میتونه به کمترین حد ممکن برسه100

 

این اوصاف، اولین قدم برای ایمن کردن شبکه و مودم، اسکن شبکه و مطلع شدن از کاربرهای  با
 Bitdefender Home Scanner افزار رایگانتونین با استفاده از نرمکننده از اونه. این کار رو میاستفاده

ای که بهش متصل هستین رو اسکن انجام بدین. این برنامه بعد از اینکه نصب شد، اتوماتیک شبکه
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کنه. مثال در های متصل به شبکه رو شناسایی میی دستگاهکنه. برنامه بعد از اتمام اسکن، همهمی
دستگاه رو  5دستگاه متصل به مودم وجود داره، اما برنامه بعد از چک کردن به شما  4ی شما خونه

نشون میده. این یعنی فردی متفرقه به مودمتون دسترسی داره و به اون وصله. حاال که فهمیدین، 
 .هستش تغییر رمز وای فای اولین کاری که باید بکنین

است. مثال بهتون میگه  های درون شبکهی این برنامه، بررسی امنیت سیستمقابلیت خوب دیگه
 .ی هکرها قرار بگیرهرمز روترون ضعیفه و ممکنه مورد حمله

 جا کنینمودم یا روترتون رو جابه

ها و چیزهای دیوار، کف، مبل ممکنه بههای وایرلس که توسط مودم ایجاد و پخش میشن، سیگنال
است ولی دیگه برخورد کنن و قدرتشون رو از دست بدن. این موضوع در بیشتر مواقع آزاردهنده 

 .میتونه روشی برای مقابله با اتصال افراد سودجو به شبکه بشه

 

احاطه  ط دیوارهااست چون هم توس با این حال، بهترین جا برای قرار دادن مودم یا روتر، وسط خونه
های ترین روشمیشه و هم قدرت سیگنال برای اعضای خونه بهتر میشه. این روش یکی از کاربردی

 .جلوگیری از هک شدن وای فای هستش

 DNS Hijacking اطالع از هک شدن مودم یا روتر و جلوگیری از

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/
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ایت شروع به باز شدن کشه تا اون سکنین، یکم طول میوقتی که آدرسی رو در مرورگرتون وارد می
بکنه. این زمان هر چند که کمه ولی قابل تشخیصه. دلیل این تاخیر هم اینه که مرورگر باید اون آدرس 

کنه. بعضی از هکرها این آدرس مراجعه می DNS Server رو به آی پی تبدیل کنه و برای این کار به
های اون رو تغییر میدن تا به صفحه DNS دست میارن ورو قبل از اینکه وارد مرورگرتون کنین، به

 .فیشینگ و مواردی از این قبیل وارد بشین

 .هم میگن و خیلی هم خطرناکه DNS Hijacking هابه این نوع حمله

 

ی معتبر امنیتی به تونین از صفحهاگه بخواین بفهمین این مشکل در مودمتون وجود داره یا نه، می
 یبشین و روی گزینه Secure-F یصفحه آنالینه استفاده کنین. کافیه واردکه یک ابزار  Secure-F نام

Check your router ی چک کردن یکم طول بکشه ولی در آخر اگه مشکلی کلیک کنین. ممکنه پروسه
 .هایی برای رفع اون مشکل هم ارائه میدهبهتون میگه و توصیهداشته باشین 

 

  UPnP بررسی

https://www.f-secure.com/gb-en/home/free-tools/router-checker
https://www.f-secure.com/gb-en/home/free-tools/router-checker
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تاپ، های مختلف یک شبکه مثل موبایل، لپبه دستگاه UPnP یا Universal Plug and Play قابلیت

ناسایی کنن و بعضی دیتاها راحتی همدیگه رو شاجازه میده به… های هوشمند وکامپیوتر، تلویزیون

 .خودشون ردوبدل کننرو بین 

های متصل به راحتی میتونه دستگاهاگه این قابلیت در مودم یا روتر فعال باشه، شخص نفوذی به

 .ی شما رو شناسایی کنهشبکه

 

ها و بدافزارها بدون عنوان مثال تروجانمیتونه خطرناک هم باشه. به UPnP بر این، فعال بودنعالوه

راحتی به دستگاه دیگه منتقل میشن. یا مثال هکرها تنظیمات بشن، بهاینکه توسط فایروال مودم چک 

اتفاق  2019ها در سال از این حمله کنن. یک نمونهها رو به دلخواه عوض میهای دستگاهو کانفیگ

 .شد های هوشمند و کروم کست پخشافتاد که ویدیویی کامال ناخواسته روی تلویزیون

رو از  UPnP کنین یا بازی آنالین انجام نمیدین، قابلیتاستفاده نمی VoIP یا P2P افزارهایاگه از نرم

برین و روی  GRC یصفحه ها بهکانفیگ مودم غیرفعال کنین. برای چک کردن سالم بودن پورت

 .کلیک کنین GRC’s Instant UPnP Exposure Test یگزینه

https://www.grc.com/
https://www.grc.com/


یفا یاز هک وا یریجلوگ یراه ها  
 

 

7 

 

 

 تنظیماتی که باید برای جلوگیری از هک وای فای و امنیت بیشتر انجام بدین

خب فهمیدیم هکر به مودم وصل نیست حاال شاید براتون سوال پیش اومده که چگونه وای فای رو 

سری کارهای کوچیک ولی تاثیرگذار میتونه باعث بشه مودم ضد هک کنیم ؟ در جوابش باید بگم یک

 .ضد هک بشه

 اطالعات ورود به مودم یا روترتغییر 

ها و روترها ی مودمبرای ورود به تنظیمات مودم باید یک یوزرنیم و یک پسورد وارد کنیم. تقریبا همه

از  TP-Link هایودممفرض یکسان دارن. مثال وقتی از کارخونه بیرون میان یک یوزرنیم و رمز پیش

کنن. این موضوع رو تقریبا تنظیمات مودم استفاده میی برای ورود به صفحه Admin یوزرنیم و رمز

 .فرض تنظیمات مودم رو تغییر بدینیشتر رمز و نام کاربری پدونن. پس بهتره هر چه سریعهمه می
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 WPA باال بردن امنیت مودم با استفاده از

خواد ه ازتون میای بر خوردین کحتماال به مرحلهاندازی وای فای مودم ادر زمان کانفیگ کردن و راه
ها انواع تنظیمات نوع رمز مورد استفاده برای متصل شدن به وای فای رو مشخص کنین. مودم

 :اند ازمختلفی برای رمزنگاری وایرلس دارن که عبارت

 WEP یا Wired Equivalent Privacy 
 WPA یا Wi-Fi Protected Access 
 WPA2 یا Wi-Fi Protected Access 2 

ریزتر  WPA3   و  WIFI( :  WEP  ،WPA، WPA2 (  پروتکل های رمزنگاری وای فای در مقاله
 .کنم یک سری بهش بزنینها توضیح دادیم. پیشنهاد میراجع به رمزنگاری

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
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 کنولوژیتبا هر دو  WPA2-PSK میشه از رمزنگاریها ارتقاء زیادی پیدا کردن. االن این رمزنگاری
TKIP و AES ترین نوع رمزنگاری محسوب میشه. حواستون باشه حتما استفاده کرد که بهترین و امن

 .ای برای وای فایتون بذاریناستفاده کنین و پسورد خیلی قوی WPA2 از

 وای فایامنیت بیشتر در جلوگیری از هک  : Remote Access غیر فعال کردن

کنه. این ریموت اکسس قابلیتیه که امکان متصل شدن به مودم یا روتر رو از طریق اینترنت فراهم می
 .نش ضرری ندارهها غیر فعاله. اما باز هم چک کردفرض در مودمطور پیشقابلیت معموال به

 



یفا یاز هک وا یریجلوگ یراه ها  
 

 

10 

 

 Remote مبینین که در مودم دی لینک با اسدر عکس زیر، بخش مربوط به ریموت اکسس رو می
Management شناخته میشه. 

 برای امنیت بیشتر WPS خاموش کردن

هاست. تقریبا مودم WPS های جلوگیری از هک وای فای و مودم، خاموش کردن قابلیتیکی از راه
WPS  در قسمت پشتی دارن. حاال WPS ی مخصوص به نامهای امروزی یک دکمهی مودمهمه

 .های مختلف میدهامکان اتصال به مودم رو بدون استفاده از رمز به دستگاه WPS ؟ چیست

ین و موقعی که رمز وای فایتون رو فراموش کردین استفاده کن WPS تونین از قابلیتشما می
 .تاپتون رو به اینترنت وصل کنینموبایل و لپ

 

خواین از ورود هکرها از این طریق جلوگیری کنین، باید وارد تنظیمات مودمتون بشین و اما اگه می
 .کنهدیگه کار نمی WPS یرو خاموش کنین. بعد از این کار، دکمه WPS قابلیت

 برای جلوگیری از هک شدن وای فای سازی فایروال روشی موثرفعال

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/
https://netran.net/mag/wps-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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کنه و اگه بسته سالم های ورودی از طریق اینترنت رو چک میهای و پکتفایروال مودم تمامی فایل
کار باشه از ورود اون ها خراب یا مشکوک به پکت خرابی ورود میده. اگه پکتباشه بهشون اجازه

وشن باشن فرض باید رطور پیشهای متنوعی دارن و بههای امروزی فایروالکنه. مودمجلوگیری می
 .اما برای اطمینان بیشتر از تنظیمات مودم اون رو چک کنین

 

 فرضپیش SSID تغییر

SSID یا Service Set Identifier های همون اسم وای فایتونه که باعث شناسایی از طریق دستگاه
ها ی وای فای هم در نظر گرفته میشه. بیشتر مودمعنوان هویت شبکهبه SSID .مختلف میشه

 .قرار میدن SSID شون رو رویازندهفرض، اسم شرکت سصورت پیشبه

تره، چون میدونه مودم رو چه شرکتی ساخته و ترفندهای رو ببینه کارش راحت SSID اگه هکر این
 .هک کردنش چیه
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فرض رو عوض کنین و اسم مناسبی پیش SSID حتما در زمان تنظیم کردن مودم و وای فای مودم
 SSID رین. حواستون باشه اطالعات شخصی مثل اسم، شماره یا چیزهایی مثل این رویروی اون بذا

 .قرار ندین

 روشی مناسب برای جلوگیری از هک مودم SSID کردن Hide پنهان کردن یا

Hide کردن SSID یک روش بسیار کاربردی برای جلوگیری از هک شدن وای فای هستش. Hide 
های مختلف غیر فعال کنین. این کار باعث میشه هکر یا دستگاهرو برای  SSID کردن یعنی نمایش

اسم وای فای  SSID فرد سودجو اصال متوجه حضور یک شبکه نشه که بخواد هکش کنه. مخفی کردن
 .کنه؛ پس حواستون باشه که اسم وای فایتون رو فراموش نکنینهای موجود حذف میرو از شبکه

 .تونین دوباره پیداش کنیناره چون از تنظیمات مودم میالبته اگه فراموش کردین ایرادی ند

 

 .های دیگه باخبر بشه. پس فقط به این راه بسنده نکنیندر هر صورت هکر میتونه از وجود شبکه از راه

 ز هک وای فایاهای جلوگیری یکی از بهترین راه MAC Filtering استفاده از

هستین، این قسمت رو با  چگونه وای فای را ضد هک کنیم اگه هنوز به دنبال جواب سوال چگونه از
دقت بخونین. هر دستگاهی که بتونه به اینترنت متصل بشه یا در اصل هوشمند باشه، یک آدرس 
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ی مخصوص داشته. مک داره که غیر قابل تعویضه. یعنی از همون ابتدا که تولید شده، یک شناسه
 .اون دستگاهه MAC این شناسه، آدرس

 

ی اتصال میدن که آدرس هایی اجازهبرن که فقط به دستگاهها از قابلیتی بهره می بعضی از مودمحاال
طور کامل این قابلیت رو توضیح به چیست MAC Filtering یشناسه. در مقالهها رو میمک اون

 .دادیم

 حرف آخر

رو بررسی کنیم. هکر  جلوگیری از هک وای فای هایها و روشدر این مقاله سعی کردیم بهترین راه
کنه و در بدترین حالت اطالعات شخصی فای در بهترین حالت از ترافیک اینترنتتون استفاده میوای 

بودین.  نتران دزده؛ پس اصال از این موضوع ساده نگذرین. مرسی که تا اینجا همراهو بانکیتون رو می
 .ها از ما بپرسینری از هک وای فای دارین در قسمت کامنتاگه سوالی در مورد شبکه و جلوگی

 

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/
https://netran.net/
https://netran.net/

