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کٌیذ اهٌیت  اگش ًگشاى سَءاستفبدُ اص ضجکِ خَد ّستیذ ٍ تالش هی

ّبیتبى سا تأهیي ًوبییذ، ثْتش است ثذاًیذ کِ اثضاسّب ٍ  کالیٌت

تَاًیذ اص ایوي ثَدى ضجکِ  آًْب هیّبیی ٍجَد داسد کِ ثِ کوک  سٍش

دٍ هسألِ هْن دس ایوي ًگبُ داضتي ضجکِ . خَد اعویٌبى حبغل کٌیذ

 .احتیبط ٍ سبصی تٌظیوبت هٌبست پیبدُ :ٍجَد داسد

 

تٌْب کبفی است یک ثبس تٌظویبت سا ثش سٍی سٍتش . اٍلیي هَسد آسبى است

دس حقیقت ّش . علجذ اهب هسألِ دٍم تالش ثیطتشی هی. خَد اعوبل کٌیذ

ّبی خَد سا هذًظش داضتِ ٍ هشاقت  ثبس کِ آًالیي ّستیذ ثبیذ فعبلیت

 .ثبضیذ

دس ایي هقبلِ ثب تٌظیوبتی هختع سٍتش ٍ ضجکِ آضٌب خَاّین ضذ کِ 

 .ضجکِ خبًگی ضوب سا ایوي ًگبُ هی داسًذ
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 سهضًگبسی ضجکِ ٍای فبی -۱

( ضَد کِ سضتِ ای اص کبساکتشّب هحسَة هی) SSID ّب، ثِ کوک ضجکِ

ثب اختػبظ دادى یک کلوِ عجَس هٌبست تٌْب . ضٌبسبیی هی ضًَذ

ّب  ّب سا ضٌبختِ ٍ ثِ آى ضًَذ کِ آى کبسثشاًی ثِ ضجکِ هتػل هی

صدى ثَدُ ٍ دس عیي   کلوِ عجَس، ثبیذ غیشقبثل حذس. اعویٌبى داسیذ

ّبی َّضوٌذ داسای  حتی دس تلفي)تبیپ کشدى آى  حبل ثِ خبعشسپبسی ٍ

ثبیست، حذاقل اص  پسَسد ضجکِ هی. آسبى ثبضذ( غفحِ کلیذ کَچک

اگش استفبدُ اص . ّطت کبساکتش تطکیل ضذُ ٍ ضبهل عذد ٍ حشف ثبضذ

 !دس سٍتش هجبص ثبضذ ّن چِ ثْتش (Space) فبغلِ

کبسثشی،   ثِ ساثظثش ٍسٍد  ثستِ ثِ سٍتش، ایي کلوِ عجَس هی تَاًذ عالٍُ

 یب (Pre-Shared Key) ، کلیذ پیص اضتشاکPass-Keyکلیذ سهضًگبسی، 

Passphrase ًیض هحسَة ضَد. 

عالٍُ ثش تعییي کلوِ عجَس، الصم است استبًذاسد اهٌیتی سٍتش سا ثشای 

دس حبل حبضش سِ استبًذاسد ٍجَد داسد . اجشا ٍ پطتیجبًی هطخع کٌیذ

دس  .WPA2 ٍ WPA ٍ WEP عجبستٌذ اص کِ اص قَیتشیي ثِ ضعیفتشیي
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قذستوٌذتشیي استبًذاسد سهضًگبسی هحسَة هی ضَد،  WPA2 حبلیکِ

WPA ُّبی ثیطتشی سبصگبس است ثب دستگب. 

 

 

 فشؼ پش اّویت ٍیشایص تٌظیوبت پیص -۲

اص آًجب کِ ایي . ضًَذ فشؼ صیبدی عشضِ هی سٍتشّب ثب تٌظیوبت پیص

ّب  ضًَذ، تقشیجب ّوِ ثب آى ی هیسبص تٌظویبت تَسظ تَلیذکٌٌذُ پیبدُ

فشؼ هی تَاًذ پشٍسِ  ثب ایٌکِ استفبدُ اص تٌظیوبت پیص. آضٌب ّستٌذ

ضَد سٍتش دس هقبثل  پیکشثٌذی سٍتش سا آسبًتش کٌذ؛ اهب ثبعث هی

 .پزیشتش ثبضذ ّبی غیشهجبص آسیت دستشسی

ثشای ایوي ًگبُ داضتي سٍتش، ثبیذ دٍ ثخص اص تٌظویبت پیص فشؼ سا 

 . سٍتش ٍ کلوِ عجَس ٍسٍد ثِ ثخص تٌظیوبت IP Address :دّیذ تغییش
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اص جولِ  UPnP ٍ (Remote Management) ّبی هذیشیت ساُ دٍس ثشخَسداسی اص یک کلوِ عجَس قذستوٌذ، غیشفعبلسبصی ٍیژگی

 .ضًَذ ّبی ٍسٍد ثِ ضجکِ هحسَة هی ساّکبسّبی ثبال ثشدى اهٌیت سٍتش دس هقبثلِ ثب دسخَاست

 پی آدسس سٍتش سا ، آیLAN یب Local Area Network اثتذا دس ثخص

Set تَاًیذ، آى سا ثِ ّش آدسس دلخَاّی تغییش دّیذ ضوب هی. کٌیذ .

اص یکذیگش جذا  (Dot) پی آدسس کِ ثِ کوک ًقغِ ّبی چْبسگبًِ آی ثخص
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ثشای هثبل، ثِ جبی . ثبضٌذ ۲۵۴تب  ۱تَاًٌذ ّش عذدی ثیي  ضًَذ، هی هی

تَاًیذ اص آدسس  هی 192.168.#.1استفبدُ اص فشهت هتذاٍل 

یب ّش تشکیت دیگشی استفبدُ  20.21.22.23یب  1.2.1.2یب  10.11.12.13

تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ پس اص ّش ثبس تغییش آدسس، ثشای . ًوبییذ

کبسثشی سٍتش ثبیذ آدسس جذیذ سا دس آدسس ثبس   دستشسی ثِ ساثظ

 .هشٍسگش تبیپ کٌیذ

 تخػیع دادُ ضذُ ثِ هَدم تَسظ IP پی آدسسی ضجیِ ثِ تخبة آیاص اى

ISP ِک WAN IP Address ضَد، خَدداسی کٌیذ ًبهیذُ هی. 
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 .ثبضٌذ ۲۵۴تب  ۱تَاًٌذ ّش تشکیت دلخَاّی اص اعذاد  هی IP Address هجوَعِ اعذاد ثیي ًقبط دس

 Administration یب Tools ، ٍاسد ثخصLog-In ثشای تغییش کلوِ عجَس

اة ضذُ غیشقبثل حذس صدى هغوئي ضَیذ کِ کلوِ عجَس اًتخ. ضَیذ

 .فبی تفبٍت داسد ثب کلوِ عجَس ضجکِ ٍای ثَدُ ٍ
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ّبی هشثَط ثِ  سبصی ٍیژگی غیشفعبل -۳

 دٍس دستشسی ساُ

ثخص تٌظیوبت ثیطتش سٍتشّب اص عشیق ایٌتشًت ًیض قبثل دستشسی ٍ 

تَاًیذ  هذیشیت ّستٌذ؛ دس ایي حبلت حتی صهبًی کِ دس خبًِ ًیستیذ هی

 FTP سشٍس. استفبدُ کٌیذ FTP آًْب سا هذیشیت ٍ اصثِ غَست سیوَت، 

سبصی  ثَدُ ٍ ثشای رخیشُ USB دس سٍتشّبیی ٍجَد داسد کِ داسای پَست

. ضًَذ اعالعبت ضجکِ، ثِ یک فضبی رخیشُ سبصی خبسجی هتػل هی

دٍس سا غیشفعبل کٌیذ، هگش ایٌکِ دقیقب ثذاًیذ  ّبی دستشسی ساُ ٍیژگی

ّبی  ثعذ اص اًجبم کبس ّن هحذٍدیت. م دّیذخَاّیذ چِ کبسی اًجب کِ هی

ثشای  HTTPS ثشای هثبل اص پشٍتکل. پیطگیشاًِ ثشای آى تعییي کٌیذ

دٍس استفبدُ کٌیذ یب پَست سا ثِ چیضی غیش هتذاٍل تغییش  هذیشیت ساُ

 .دّیذ

. ًیض غیشفعبل ضَد UPnP عالٍُ ثش دستشسی ساُ دٍس، ثْتش است اهکبى

 دّذ ثِ کوک یک دستگبُ سبصگبس ثب ى هیایي ٍیژگی ثِ کبسثش اهکب

UPnPکبسثشی سٍتش، تٌظیوبت   ، ثذٍى ًیبص ثِ الگیي ٍ ٍسٍد ثِ ساثظ
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تَاًذ ثِ ساحتی هَسد  ایي ٍیژگی هی. هطخػی اص آى سا تغییش دّذ

 .سَءاستفبدُ ّکشّب قشاس ثگیشد

 سٍتش Firmware ثشٍص سسبًی -۴

ای سبصًذُ هٌتطش ضذُ ُ ، تَسظ کبسخبFirmwareًِ عوَهب، ثشٍص سسبًی

 ثستِ ثِ سٍتش، ثشٍص سسبًی. ضَد ٍ ثبعث ثْجَد عولکشد ٍ اهٌیت سٍتش هی

Firmware تَاًذ ثِ ساحتی چٌذ کلیک ثَدُ یب ًیبصهٌذ داًلَد ًسخِ  هی

دس ّش دٍ حبلت، پشٍسِ ثشٍص سسبًی . جذیذ ٍ ًػت دستی آى ثبضذ

کِ تب قجل پبیبى  ثِ یبد داضتِ ثبضیذ. ثشد ثیص اص چٌذ دقیقِ صهبى ًوی

چشا هوکي است عولکشد سٍتش . فشآیٌذ استقبء ًسخِ، ّیچ کبسی ًکٌیذ

 .دچبس هطکل ضَد

ّب هوکي است ثعذ اص ًػت، تٌظیوبت سٍتش سا ثِ Firmware ثعضی اص

فشؼ حبلت پیص  (Factory Default) ثِ ّویي دلیل . ثبص گشداًٌذ

ا اعوبل تغییشات پطتیجبًگیشی اص تٌظیوبت فعلی پیص اص ثشٍص سسبًی ی

آیذ هْن، ایذُ خَثی ثِ حسبة هی . 
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 غحیح ٍ کبهل (Log Out) خشٍج -۵

ضَد، اهب  ثب ایٌکِ ایي هشحلِ دس ًگبُ اٍل ثسیبس پیص پب افتبدُ تلقی هی

پس اص پبیبى کبس دس ثخص تٌظیوبت سٍتش، اص خشٍج . ثسیبس هْن است

دس ثعضی اص سٍتشّب، . کبسثشی اعویٌبى حبغل کٌیذ  هَفق ٍ کبهل اص ساثظ

ٍج، است اهب دس سبیش سٍتشّب ثشای خش Log Out کبسثشی داسای کلیذ  ساثظ

 .ثبیذ هشٍسگش سا ثجٌذیذ

ثبص گزاضتي هسیش ٍسٍدی ثِ ثخص تٌظویبت ثِ عَس پیَستِ، ثشای 

کٌذ کِ پس اص ًفَر ثِ سایبًِ، ثِ  کٌٌذگبى ایي فشغت سا هْیب هی حولِ

 .ثخص تٌظیوبت سٍتش ًیض دستشسی داضتِ ثبضٌذ

فعبلسبصی اهکبًبت اهٌیتی : یک گبم جلَتش

 Power Line آداپتَس

اسثشدی ثشای ثْتش کشدى ضشایظ اهٌیتی سٍتش ایي است کِ اگش یک ایذُ ک

ّبی  کٌیذ، ٍیژگی دس ضجکِ استفبدُ هی Power Line اص آداپتَسّبی

ًطیي ّستیذ، ایي هسألِ اص  اگش آپبستوبى. اهٌیتی آى سا فعبل کٌیذ
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اّویت ثیطتشی ثشخَسداس خَاّذ ثَد، چشا ّوسبیگبى ضوب ثب استفبدُ اص 

 .ًضلطبى هی تَاًٌذ ثِ ضجکِ ضوب ًفَر کٌٌذیک آداپتَس دس م
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