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 ایجاد امنیت بیشتر بر روی مودم های وایرلس

 . منزل خیلی زود تمام شودکه حجم اینترنت داخل  آمده باشدشاید برای شما پیش 

امروزه اکثر اعضای خانواده یک یا چند گوشی هوشمند و تبلت و سایر وسایل که قابلیت اتصال به شبکه بیسیم ) وایرلس( را 

 د.وایرلس هستن داخل منزل هاو این یعنی اکثر مودم های  به همراه دارنددارند 

م ندهید ممکن است سایر افراد غیر مجاز با توجه به پیشرفت های مختلف تکنولوژی اگر تنظیمات مودم خود را به دقت انجا

بتوانند به شبکه وایرلس منزل شما متصل شوند و به رایگان از آن استفاده کنند. عالوه بر این احتمال بروز موارد امنیتی و سوء 

 استفاده های احتمالی نیز در این خصوص وجود دارد.

 را امن تر نمایید. خودنید تنظیمات مودم ایک روش خیلی ساده و اصولی می تو با

ه فرد دارای یک کد شناسایی منحصر بداخلی شبکه اینترنت و چه شبکه چه  متصل می گرددهر دستگاه دیجیتالی که به شبکه 

 می باشد.

ری ستگاه دیگهیچ د منزل قرار بدید دیگرو داخل تنظیمات مودم  مشخص کردهنید این شماره منحصر به فرد را ااگر شما بتو

ن که فقط ای اصل لیست دستگاه های مجاز را برای مودم خود مشخص می کنید یعنی دره مودم شما متصل گردد. نمی تواند ب

 وصل گردند. بتواننددستگاه ها 

که شماره های منحصر می باشد در صفحه تنظیمات وایرلس بخش ذکر شده  TP-LINKمثال در تصویر زیر که مربوط به مودم 

 ی می کند مشخص شده که البته هنوز خالی می باشد :به فرد دستگاه ها را نگهدار
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 را فشار دهید : Rدر سیستم عامل ویندوز دکمه های استارت +  شماره منحصر به فرد لپ تاپ خودبرای به دست آوردن 

 

 :  را بزنید OKرا تایپ کرده و دکمه  cmdدر بخش ظاهر شده عبارت 
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و عبارت  کردهرا تایپ کنید. بخش مربط به کارت شبکه وایرلس خود را پیدا  ipconfig /allسپس در صفحه ظاهر شده عبارت 

Physical Address  و عدد جلوی آن را یادداشت نمایید. مثال  بیابیدراF0-79-59-72-90-F8 
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 این عبارت را در بخش تنظیمات مودم خود وارد نمایید :

 

 دکمه ذخیره را فشار دهید.

مودم  Actionآن ها را در تنظیمات مودم وارد کنید و یادتان باشید که  تمامیفقط یک نکته اینکه باید برای وسایل مختلف 

 قرار گیرد. Allow Associationمانند تصویر باال روی 

ظیمات باید یا کال تنو  شخص مهمانی قصد استفاده از مودم شما را داشت این امکان میسر نمی باشدیک مورد دیگه هم اینکه اگر 

و یا شماره منحصر به فرد دستگاه مهمان  قرار دهید که همه بتوانند با ورود رمز وارد شوند Deactivatedانجام شده را به حالت 

 را نیز داخل تنظیمات مودم خود وارد نمایید.

( ضمیمه Applicationبرای دیدن کد منحصر به فرد تلفن های همراه دارای سیستم عامل اندروید می توانید از برنامه کاربردی )

یا هر برنامه کاربردی دیگری که آدرس   Mac%20Address_v1_2_apkpure_com.rarشده در صفحه این مقاله 

MAC : را نمایش میدهد استفاده کنید 

Mac%20Address_v1_2_apkpure_com.rar 

https://it.iut.ac.ir/sites/it.iut.ac.ir/files/files/Mac%20Address_v1_2_apkpure_com.rar
https://it.iut.ac.ir/sites/it.iut.ac.ir/files/files/Mac%20Address_v1_2_apkpure_com.rar
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