
از چندي قبل ، متاسفانه با گسترش اينترنت در شهر ، فرهنگ نادرست استفاده از اين تكنولوژي نيز رواج پيدا 

مبحث ، دست در گسترده ترين . هوشمند، نرم افزار هاي مخرب نيز پيدا شده است

به دست شدن برنامه بدست آوردن پسورد مودم هاي وايرلس شهر توسط جواناني بود كه خواسته يا از سر 

به طوري كه در موارد متعدد شاهد مصرف و حتي اتمام ترافيك خطوط 

دي حجم اينترنت را نيز ميتوان بر آن نهاد 

تصاوير صرفا جهت ( .در عكس پايين دونمونه از پسوردهاي بدست آمده در شهر كياسر نشان داده شده است

  .)نشان دادن عملكرد برنامه بوده و هيچ گونه سواستفاده اي توسط نگارنده از اين پسوردها نشده است

  

همانطور كه مالحظه ميفرمائيد ، اكثر مودم ها براحتي هك شده و پسورد وايرلس بدست افراد سودجو خواهد 

بررسي عملكرد اين برنامه هاي رمزياب يا اصطالحا هكر واي فاي نشان داد كه اين برنامه ها با استفاده از حفره اي 

به اتفاق مودم روترهاي بي سيم موجود است ،به 
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از چندي قبل ، متاسفانه با گسترش اينترنت در شهر ، فرهنگ نادرست استفاده از اين تكنولوژي نيز رواج پيدا 

هوشمند، نرم افزار هاي مخرب نيز پيدا شده است يكرد و با ورود گسترده گوش

به دست شدن برنامه بدست آوردن پسورد مودم هاي وايرلس شهر توسط جواناني بود كه خواسته يا از سر 

به طوري كه در موارد متعدد شاهد مصرف و حتي اتمام ترافيك خطوط ، كنجكاوري دست به اين حركت زدند

دي حجم اينترنت را نيز ميتوان بر آن نهاد كه حتي نام دز در چند ماه اخير بوده ايم غيرعادي شهروندان

  !و طبق قانون ، جرم محسوب مي شود 

در عكس پايين دونمونه از پسوردهاي بدست آمده در شهر كياسر نشان داده شده است

نشان دادن عملكرد برنامه بوده و هيچ گونه سواستفاده اي توسط نگارنده از اين پسوردها نشده است

همانطور كه مالحظه ميفرمائيد ، اكثر مودم ها براحتي هك شده و پسورد وايرلس بدست افراد سودجو خواهد 

بررسي عملكرد اين برنامه هاي رمزياب يا اصطالحا هكر واي فاي نشان داد كه اين برنامه ها با استفاده از حفره اي 

به اتفاق مودم روترهاي بي سيم موجود است ،به  كه در قريب (WPS) در تكنولوژي تنظيم حفاظت شده

 .گذرواژه آمنيتي مودم روتر هاي خانگي دست مي يابند
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كرد و با ورود گسترده گوش
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كنجكاوري دست به اين حركت زدند

غيرعادي شهروندان اينترنت

و طبق قانون ، جرم محسوب مي شود 

در عكس پايين دونمونه از پسوردهاي بدست آمده در شهر كياسر نشان داده شده است

نشان دادن عملكرد برنامه بوده و هيچ گونه سواستفاده اي توسط نگارنده از اين پسوردها نشده است

  

همانطور كه مالحظه ميفرمائيد ، اكثر مودم ها براحتي هك شده و پسورد وايرلس بدست افراد سودجو خواهد 

  .افتاد

بررسي عملكرد اين برنامه هاي رمزياب يا اصطالحا هكر واي فاي نشان داد كه اين برنامه ها با استفاده از حفره اي 

در تكنولوژي تنظيم حفاظت شده

گذرواژه آمنيتي مودم روتر هاي خانگي دست مي يابند

 



مودم از طريق حفره ذكر شده مي يابند و سپس با ارسال 

  ..ه مورد نظر ارسال مي شود

Fi Protected Setup -Wi  در تنظيمات مودم

 .باعث تامين امنيت مودم شما در برابر اين دست از برنامه هاي رمزياب مي شود

 :كنيد طي را زير مراحل

 

مي باشد را   adminو  adminنام كاربري و كلمه عبور دسترسي به تنظيمات مودم كه به طور پيش فرض

صورت پشت مودم درج شده ممكن است اين مقادير براي برند هاي مختلف متفاوت باشد كه در اين 

  ) را از حالت پيش فرض خارج سازيد 

  

  WPSرفته و به دنبال آن تيك گزينه

  .قرار دهيد 
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مودم از طريق حفره ذكر شده مي يابند و سپس با ارسال   WPSاين برنامه ها ابتدا رمز پين مربوط به استاندارد

 WPS ه مورد نظر ارسال مي شودفعال شده و گذرواژه امنيتي شبكه را براي وسيل

 Fi Protected Setupيا  WPSبا همه اين تفاسير صرف غيرفعال كردن قابليت

باعث تامين امنيت مودم شما در برابر اين دست از برنامه هاي رمزياب مي شود

مراحل خانگي روترهاي از مدل سه مودم در WPS قابليت 

 .راواردكنيد1�1�168�192مرورگر اينترنت خود را باز كرده و شماره آي پي 

نام كاربري و كلمه عبور دسترسي به تنظيمات مودم كه به طور پيش فرض

ممكن است اين مقادير براي برند هاي مختلف متفاوت باشد كه در اين 

را از حالت پيش فرض خارج سازيد  نام كاربري و كلمه عبوراين  براي اطمينان بيشتر

Wireless Lan  و ياAdvanced Wireless  رفته و به دنبال آن تيك گزينه

  Noو يا Disable   ،Offآن رارا برداريد و يا اگر داراي متغير است ،متغير 
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اين برنامه ها ابتدا رمز پين مربوط به استاندارد 

 WPSرمز پين سيستم

با همه اين تفاسير صرف غيرفعال كردن قابليت

باعث تامين امنيت مودم شما در برابر اين دست از برنامه هاي رمزياب مي شود

  

 كردن خاموش اين براي

  

مرورگر اينترنت خود را باز كرده و شماره آي پي - 1

  

نام كاربري و كلمه عبور دسترسي به تنظيمات مودم كه به طور پيش فرض- 2

ممكن است اين مقادير براي برند هاي مختلف متفاوت باشد كه در اين (وارد كنيد 

براي اطمينان بيشتر همچنين ميتوانيد. .اند

  

  

  

 Wireless Lanسپس به قسمت- 3

را برداريد و يا اگر داراي متغير است ،متغير 
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  :مودم تي پي لينك 

 

  .: مودم دي لينك

  



  

  

  |  www.4dangehnews.ir پايگاه خبري چهاردانگه  

 

پايگاه خبري چهاردانگه  
 

  

  

  :مدل هاي قديمي تر

  

  

  

  

  

  

  



 

 وايرلس رمز تغيير به نسبت سپس و

 ها برنامه از دست اين مقابل در شما 
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و كرده دخيره Save يا Apply كليدهاي از استفاده با

مودم اكنون شويد، خارج مرورگر از و)  شوداين عمل حتماً انجام 
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  :مودم زايكسل

  

 

  

با را جديد تنظيمات - 4

اين عمل حتماً انجام  ( كنيد اقدام

  .است امن

  

  

  با آرزوي موفقيت 

  مصطفي عرفاني

 


