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اینترنت بی سیم یا وایرلس بسیار از  لوژی و فناوری اطالعات استفادهامروزه با پیشرفت تکنو

به اینترنتی گفته می شود که بدون نیاز به سیم و کابل اینترنت وایرلس  یافته است. گسترش

دهنده اینترنت را فراهم می کند. وایرلس به جای سیم و کابل ، برای  ارائهقابلیت اتصال به مرکز 

ه به با توجاستفاده می کند.  اتصال اینترنت از امواج مختلف رادیویی ، مادون قرمز و مایکروویو

 ودمم تبدیلو  وایرلس رمز، تغییر  فای وای تنظیماتدر این مقاله به نحوه اهمیت این موضوع 

adsl به wifi .می پردازیم 

 نیازهای اینترنت بیسیم پیش

  برای استفاده از اینترنت بیسیم نیاز به پیش نیازهای زیر است:

 نداشتن تداخل فرکانسی مرکز ارائه دهنده با مراکز دیگر 

 وجود خط دید مستقیم میان مرکز ارائه دهنده اینترنت و مشتری 

 تهیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز 

  انجام اقدامات مختلف برای امنیت شبکه 

  فای وای تنظیمات مودم

 برای تنظیم مودم وای فای مراحلی باید طی شود که در ادامه بیان خواهیم کرد.

 را وارد کنید. 192.168.1.1در نوار آدرس مرورگر خود آدرس  .1

  را وارد کنید. وایرلس رمزپس از باز شدن کادر مورد نظر نام و  .2



وارد  33را به ترتیب صفر و  VCIو  VPIکلیک کرده ،  wizardروی  مرحلهدر این  .3

 نمایید.

 انتخاب شود.  PPPOEاین مرحله در مورد پروتکل ارتباطی سوال می پرسد که باید   .4

  که از شرکت ارائه دهنده اینترنت گرفته اید را وارد کنید. وایرلس رمزنام و  .3

 انتخاب کنید و گزینه ذخیره را بزنید. وایرلس رمزدر این مرحله باید یک نام برای مودم و  .6

  دهیم؟ تغییر را خود فای وای رمز چگونه

اینترنت بیسیم و قابلیت اتصال از طریق گوشی های موبایل و لپ با توجه به گسترش استفاده از 

دزدی اینترنت وجود دارد. به تعیین نشده باشد ، امکان  وایرلس رمزتاپ ، در صورتی که یک 

 وای رمز کردن عوضمی پردازیم. برای  فای وای رمز تغییر روشهمین علت در این قسمت به 

 مراحل زیر را باید انجام دهید: فای

  را وارد کنید.  192.168.1.1پس از باز کردن مرورگر آدرس 

  پس از ورود به صفحه تنظیمات نام و رمز عبور مودم که معموالadmin  است را وارد

 کنید.

  در بخش تنظیمات به قسمتWLAN .بروید 

  وارد قسمتSecurity  و در قسمت شدهPassword  ،را تعیین کنید یا  وایرلس رمز

 تغییر دهید.

  بر روی گزینهSubmit  ذخیره شود. وایرلس رمزکلیک کرده تا اطالعات و 

  کنیم؟ پیدا را wifi رمز چگونه



، پرداختیم. در این بخش  دهیم تغییر را فای وای رمز چگونهدر قسمت قبل به توضیح این که 

 یداپ، می پردازیم. برای  کنیم پیدا را فای وای رمز چگونه، به توضیح اینکه در صورت فراموشی 

 به صورت زیر عمل کنید: wifi پسورد کردن

  روی آیکن وای با استفاده از این روش  فای وای رمز کردن پیدابرای  ویندوزی:روش

را انتخاب  Open Network and Sharing Centerگزینه فای کلیک راست کرده و 

پس از باز شدن پنجره مورد نظر کنید ، سپس روی وای فای خود کلیک کنید. 

Wireless Properties  .در صفحه ای که باز می شود ، در قسمت را انتخاب کنید

Security که در صورت انتخاب گزینه  رمز به صورت مخفی مشاهده می شودShow 

Characters .می توان این رمز را مشاهده کرد 

  :در این روش ، در مرورگر خود آدرس روش رابط کاربری تحت وب روتر

را وارد کرده ، پس از باز شدن پنجره مورد نظر نام و رمز روتر را وارد  191.168.1.1

می توانید رمز خود را مشاهده نموده و در صورت  Wi-Fiبا زدن گزینه کنید ، سپس 

 خود را تغییر دهید. وایرلس رمزتمایل 

  :با  را پیدا کنید وایرلس رمزنتوانستید مراحل باال  از طریق در صورتی کهریست روتر

کردن روتر می توانید به حالت پیش فرض کارخانه برگردید و از رمزی که بر روی ریست 

 نوشته شده است استفاده کنید.بدنه روتر 

  adsl فای وای رمز دالیل تغییر



پرداختیم ، در این  کنیم عوض را wifi رمز چگونهدر قسمت های قبل به توضیح این نکته که 

ری یا هر شرکت دیگ ایرانسل فای وای رمز تغییررا بیان می کنیم.  مودم رمز تغییردالیل بخش 

 به دو دلیل زیر اهمیت دارد:

 جلوگیری از دزدین اطالعات شخصی توسط هکرها 

  جلوگیری از دزدیدن شارژ اینترنت 

با توجه به اینکه امروزه استفاده از اینترنت بیسیم بسیار گسترش یافته است ، چگونگی استفاده 

دیل شده است ، به همین برای کاربران اینترنت به یک ضرورت تب فای وای رمز تغییر نحوهو 

 را رلسوای رمز چگونهمقاله سعی کردیم به نحوه تنظیم اینترنت بیسیم و این که  علت در این

 ، پرداختیم. امیدواریم استفاده از این مقاله مورد رضایت شما قرار گرفته باشد. کنیم ضعو

 

  


