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و وایمکس  ADSL هک و یا جلوگیری از هک وایلرس امروز در خدمت شما هستیم تا با همین چند راهی رو برای

 … یاد بگیریم البته راه های زیادی وجود داره که چند تا از اونا رو ما بررسی می کنیم . سریع بریم سراغ آموزش

 : روش اول : جلوگیری از هک وای فای با استفاده از تنظیمات مودم

که کسی که می خواهید به وی  در این روش شما مودم خود را تنظیم می کنید ویژه افراد خاص ! بدین معنا

ل حهمان افراد از اینترنت شما می توانند استفاده کنند . مرا اینترنت را بدهید مشخصاتش را ثبت می کنید و تنها

 . انجام می دهیم زیر را با هم

  ضمناً در این روش حتی اگر مودم شما هک شود امکان استفاده از اینترنت شما به هکر عزیز داده نمی شود

 : قدم اول

خود را وارد کنید و وارد مودم  وارد مرورگر خود )کروم ، فایرفاکس و یا هر چیز دیگری( شوید و آدرس مودم

 و user هست ، پس همین آدرس رو بزنید و بعد 192.168.1.1 : شوید . به صورت پیشفرص آدرس اکثر مودم ها

pass  به شکل زیر هست یوزر و پسورد هم معمولً  . رو وارد کنید : 

username: admin 

password:admin 
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 : قدم دوم

مشاهده می کنید طبق تصویر بر روی  را لیستی را انتخاب کنید ،  status بعد از ورود به پنل مودم خود ، بخش

و ر شما متصل هست دممو زدید در همین لحظه هر دستگاهی که به کلیک کنید . با این حرکتی که refresh دکمه

هر دستگاهی که می خواید فقط به  . داره  mac address می تونید مشاهده کنید و می بینید که هر دستگاه یک

   رو کپی کنید ! بریم مرحله بعد اون اجازه بدید از فای وای شما استفاده کنه

 

  

 : قدم سوم

 سربرگ برای شما نمایش داده می شود بر روی سربرگ 3بق تصویر کلیک کنید و سپس رو ط  interface setup تب

Wireless  کلیک کنید . 
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 : قدم چهارم

را رو  deactivated  گزینه ،  wireless MACAddress filter : با عنواندر انتهای این بخش ، قسمتی وجود دارد 

 ! شما نزدیک بشیم فای وای امنیت تیک بزنید ! تا کم کم به
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 : قدم پنجم

همون وای فای خودتون کنید ، برای این کار  دستگاه رو مجاز به استفاده از اینترنت یا 8حال اجازه دارید تا تعداد 

 را  Active گزینه تیک سپس کنید .  Paste مرحله قبل کپی کردیم رو اینجا ادرس هایی که در  MAC باید اون

ها دقیقاً می تونن از فای وای شما   MAC Address کدام با ها دستگاه کدام که کنید مشخص ترتیب این به بزنید . 

 . استفاده کنند

  

 : قدم ششم

 ! به همین راحتی امنیت فای وای خودتون رو تامین کنید رو بزنید و Save حال

http://www.beytoote.com/computer/tarfand-i/hacking-wifi2-security.html


  

 وای فایاستفاده از نرم افزار های جلوگیری از دزدی  : روش دوم

 : ایناست ، هستم هم راضی و کردم تست ، کنم می کار گاهی باهاشون خودم که رو افزار چند نرم 

خودتون رو در لحظه مشاهده  ستگاه های متصل به مودمنرم افزار فوق به شما این امکان رو میدن تا تمام د 2هر 

الن یا نه رو چک کنید و در نهایت بفهمید که آیا کاربر مجاز  کنید ، آی پی اونا رو ببینید ! این که وصل هستند

 . قصد نفوذ رو دارن و استفاده غیر مجاز صورت گرفته هستند یا نه

متصل شده ، اون رو حذف کنید و  غیر مجاز ضمناً در این نرم افزار ها می تونید با یک کلیک بر روی اون کاربری که

 . شهاجازه ندید تا به مودم شما متصل ب

 . تا جایی هم که من اطالع دارم این نرم افزار ها از زبان فارسی پشتیبانی می کنند

 : softperefect wifi guard اینم یه تصویر از محیط نرم افزار

 

http://learnfiles.com/wp-content/uploads/2016/02/SoftPerfect-WiFi-Guard.png


 : who is on my wifi تصویری از محیط نرم افزار

 

 

 

 softperfect wifi Guard لینک دانلود نرم افزار

www.cyberidesign.ir-SoftPerfect.WiFi.Guard.1.0.7 

  who is on my wifi لینک دانلود نرم افزار

www.cyberidesign.ir-mywifi 

  امیدوارم کمکتون کرده باشم . موفق باشید

 

 گروه امنیتی سایبری دیزاین
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