
است باید بگویم امنیت شبکه شما به شدت در خطر است. احتماال   SSID اگر شما یک شبکه وای فای دارید که دارای

به وای فای خانگی افراد متصل شده باشد و اصطالح آن را هک کرده باشد.   مشاهده کرده باشید که شخصی بدون اجازه

، مخفی کردن آن می باشد. ما در این مقاله قصد داریم به یکی از بهترین روش های جلوگیری از هک مودم های خانگی

توضیح دهیم. برای مشاهده مخفی کردن انواع مودم ها با ما همراه   چگونه وای فای را مخفی کنیم؟ صورت کامل درباره

 .باشید

  

 چرا وای فای را مخفی کنیم؟

به دلیل اینکه امنیت شبکه های وای فای کمتر از با سیم های قدیمی می باشد، با چند برنامه امکان ورود دارند و باید سعی 

کنیم امنیت آن ها را باال ببریم.یکی از بهترین روش ها وای فای خانگی، مخفی کردن آن است که باعث می شود توسط 

ستگاه هاهی مورد نظر خود را از قبل در روتر تعریف نمایید و سایر دستگاه ها دستگاهی پیدا نشود.به این صورت که باید د

دیگر قابل شناسایی برای روتر نخواهند بود. حال سوال این است که چگونه وای فای را مخفی کنیم؟در ادامه با ما همراه 

 .باشید

 

 چگونه وای فای را مخفی کنیم؟

برای پاسخ بهتر به پرسش چگونه وای فای را مخفی کنیم؟ باید بیان کنم که، مخفی کردن مودم ها به یک صورت و یکسان 

نمی باشد و با توجه به اینکه شرکت های مختلفی آنها را با رابط های کاربری مختلفی تولید می کند، پیس روش های مخفی 

 :ردن آنها با هم متفاوت است، که ما در ادامه به روش های مختلف مدل های زیر می پردازیمک

 tp-link آموزش مخفی سازی وای فای



 با گوشی D-Link آموزش مخفی سازی وای فای مودم

 zyxel آموزش مخفی سازی وای فای

 آموزش مخفی سازی وای فای مبین نت

  

 .کلیک کنید حوه رجیستر گوشی کارکردهبرای اطالع از ن�� 

  

 tp-link آموزش مخفی سازی وای فای

 :مراحل زیر را طی نمایید tp-link برای آموزش مخفی سازی وای فای

 .را وارد نمایید 192.168.1.1ابتدا در مرورگر خود آدرس  ��

 سپس باید در این قسمت نام کاربری و رمز عبور خود را بزنید که در بیشتر مودم ها نام کاربری و رمز عبور ��

admin می باشد. 

که در سمت چپ می باشد  Wireless Settings یه کاربری تنظیمات مودم شدید بر روی گزینهپس از اینکه وارد ناح ��

 .کلیک نمایید

 .را کلیک نمایید  save را برداشته و گزینه ذخیره و یا  Enable SSID Broadcast تیک گزینه ��

نخواهد شدو اگر قصد اتصال  اکنون پایان کار است و دیگر شبکه وای فای شما برای دستگاه های دیگر شناسایی ��

 .دستگاهی دارید باید آن را به صورت دستی وارد نمایید

  �� اطالعیه ��

 .باشید Hide SSID را مودم شما نبود باید به دنبال گزینه  Enable SSID Broadcast اگر گزینه

  

  

https://mashwerat.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87/
https://mashwerat.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87/


 

  

 با گوشی D-Link آموزش مخفی سازی وای فای مودم

با گوشی تفاوتی با سیستم نمیکند و شما با داشتن یک گوشی هوشمند نیز می  D-Link آموزش مخفی سازی وای فای مودم

 .تنظیمات آن را مشاهده و تغییرات الزم را اعمال نمایید توانید شبیه به سیستم

 .را تایپ نمایید 192.168.1.1ابتدا در مرورگر خود آی پی  ��

 .را بنویسید و سپس وارد تنظیمات مودم بشوید  admin در قسمت نام کاربری و رمز عبود گزینه ��

 Wireless Setup و یا Wireless Connection کلیک نمایید و گزینه Setup  سپس بر روی اولیت تب به نام ��

 .که انتخاب نمایید( دارد D-Link مودم بستگی به مدل)

را زده و سپس  Enable Hidden Wireless تیک گزینه  wireless Network Settings در مرحله آخر در بخش ��

 .مراحل را ذخیره نمایید Save Settings با انتخاب گزینه

  



 

  

 .کلیک کنیدبرگرداندن پیج اینستاگرام برای اطالع از�� 

  

 را مخفی کنیم؟ zyxel چگونه وای فای

 .مانند دو روش قبلی باید عمل نماییم zyxel چگونه وای فای را مخفی کنیم؟برای مخفی کردن وای فای

وارد پنل خود می  admin را زده و سپس با نام کاربری و رمز عبور 192.168.1.1به این صورت که ابتدا ای پی  ��

 .شوید

را انتخاب  Wireless LAN در قسمت سمت چپ را زده و در لیست باز شده گزینه Network اکنون ابتدا گزینه ��

 .نمایید

که در مدل های مختلف   General و یا AP ، باید در تب اول گزینهWireless LAN در مرحله بعد با انتخاب گزینه ��

 .را که در تصویر مشخص شده را انتخاب و تیک آن را بزنید  hide SSID متفاوت است را کلیک نمایید و گزینه

 .درا زده و مراحل خود را ذخیره نمایی Apply در نهایت گزینه ��

https://mashwerat.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/


  

 

 آموزش مخفی سازی وای فای مبین نت

آموزش مخفی سازی وای فای مبین نت با مودم های دیگر تفاوت چندانی ندارد و باید برای  چگونه وای فای را مخفی کنیم؟

 :ی نماییدمخفی سازی مراحل زیر را ط

 .را بزنید و نام کاربری و رمز عبور را از شما درخواست میکند 192.168.1.1ابتدا در مرورگر ای پی  ��

اگر تغییراتی در نام کاربری و رمز عبور نداده باشید، پشت مودم این اطالعات قابل مشاهده است که باید همان را  ��

 .بزنید

را مشاهده   hide SSID را انتخاب و تیک آن را بزنید . اگر گزینه  hide SSID گزینه wifi setting سپس در بخش ��

 باشید و تیک آن ها را برداید Enable Broadcasting یا Enable Hidden Wireless نکردید، به دنبال گزینه های مانند

 .را زده و شبکه مخفی خواهد شد  save در نهایت گزینه ��



 

 چگونه به وای فای مخفی شده وصل شویم؟

در قسمت قبلی توضیحات کامل برای مودم ها ی مختلف بیان شد و آموزش دیدیم که چگونه مودم های خود را مخفی 

نماییم.حال پرسش این است که چگونه به وای فای مخفی شده وصل شویم. ما در ادامه نحوه اتصال به وای فای مخفی شده 

 .در گوشی و ویندوز را برای شما شرح می دهیم

 وای فای مخفی در ویندوزاتصال به 

 :برای اتصال به وای فای مخفی در ویندوز باید مراحل زیر را طی نمایید

 .ویندوز کلیک نمایید Taskbar ابتدا بر روی آیکون وای فای خود در سمت راست ��

 را کلیک نمایید Hidden Network از پنجره نمایش داده شده گزینه وای فای با نام ��

 .را انتخاب نمایید  next نام وای فای خود را زده و گزینهدر این قمست  ��

 .، لپ تاپ شما به وای فای وصل شود yes سپس رمز عبور خود را وارد نمایید و باز زدن گزینه ��

  



 

  

 گوشی اتصال به وای فای مخفی در

 : اتصال به وای فای مخفی در گوشی به این صورت می باشد که نحوه

 .بروید WIFI ابتدا وارد تنظیمات گوشی خود شوید و به بخش ��

 .را کلیک نمایید  Add Network وای فای گوشی را روشن نمایید و سپس گزینه ��

 ، نام شبکه وای خود را بزنیدSSID  در پنجره باز شده در قسمت ��

 .را انتخاب نمایید WPA/WPA2-Personal را انتخاب و در پنجره باز شده گزینه  Security قسمت  سپس ��

در آخر بعد از وارد کردن پسورد روی تیک زده و مراحل را ذخیره نمایید.در این مرحله گوشی شما به وای فای  ��

 .متصل است

  



 

  

 .کلیک کنیدبازیابی پیام های واتساپ در گوشی جدید برای اطالع از 

  

 را از حالت مخفی خارج کنیم؟ چگونه وای فای

 برای خارج کردن وای فای مخفی شده خود می توانید همان مراحلی که برای مخفی کردن انجام داده این را تکرار و

SSID را غیر فعال نمایید 

 TP-Link  مودم
 Wireless Settings پس از ورود به پنل مودم، در قسمت

 .را بردارید Hide SSID تیک گزینه

 D-Link  مودم
 Wireless Network Settings  پس از ورود، در قسمت

 .را فعال نمایید Enable Hidden Wireless گزینه

 Zyxel مودم
 Hide ، گزینه Wireless LAN بعد از وارد شدن، دربخش

SSID را غیر فعال کنید. 

 مودم مبین نت
 Enable Hidden در این مودم نیز بعد از ورود باید تیک

Wireless یا Enable Broadcasting را بزنید. 

  

 اخبار پیرامون چگونه وای فای را مخفی کنیم؟
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https://mashwerat.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%be-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/


 کشف یک مشکل امنیتی بزرگ در وای فای ��

یک مشکل امنیتی بالقوه توسط گروهی از دانشمندان دانشگاه واترلو کانادا به سرپرستی دکتر علی عابدی کشف شده که نشان 

آن سوی دیوار  توانند وسایل متصل به شبکهفای ارزان میدهد سارقین با استفاده از یک پهپاد مجهز به دستگاه وایمی

 .ها را ردیابی کنندخانه

  14ای سری آیفون یت اتصال ماهوارهارائه قابل ��

توانید در مناطق شود. با استفاده از این قابلیت میفعال می 14سری آیفون  ایترین اخبار، به زودی اتصال ماهوارهطبق تازه

 .فاقد پوشش شبکه پیام اضطراری ارسال کنید

  

 خالصه مطلب ��

امنیت شبکه وای فای را تا حدودی افزایش می دهد.ما در این مقاله  مخفی کردن شبکه وای فای یکی از راه هایی است که 

را توضیح دهیم و به بررسی تمامی مودم ها ی موجود در بازار  چگونه وای فای را مخفی کنیم؟ سعی کردیم تمامی مراحل

با گوشی را نیز توضیح دادیم و در آخر نحوه خارج شدن از وای  D-Link آموزش مخفی سازی وای فای مودم پرداختیم و

فای مخفی توضیح داده شد.پس از مطالعه مقاله در صورتی که پرسشی در خصوص مخفی کردن شبکه وای فای دارید 

 .میتوانید با کامنت گذاری در این مقاله یا مشاوران سایت مشورت در میان بگذارید

 .کلیک کنید  مقاله چگونه وای فای را مخفی کنیم؟برای دریافت پی دی اف 

  

  

  
 


