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 TP-LINK TL-WR720Nتنظیمات وایرلس مودم

 
 .به سادگی هرچه تمام TP-LINK TL-WR720N تنظیمات وایرلس مودم

 .کلیک کنیدWR720N-LINK TL-TP   مودم ویبرای بررسی مودم میتوانید بر ر

به صورت WR720N-LINK TL-TP  تنظیمات مودم برای تنظیمات این مودم بر روی

 .کلیک کنید تصویری

 .برای انجام تغییرات در تنظیمات شبکه وایرلس خود باید مراحل زیر را قدم به قدم طی کنید 

 دقت کنید اگر تنظیمات اشتباه شد و پسورد خود را فراموش کردید

 .به مودم متصل شوید LAN یا لپ تاپ با کابل pc حتما باید با کامپیوتر

 .سپس مراحل زیر را مجددا به صورت صحیح انجام دهید

 .و حتما رمز عبور جدید خود را یادداشت فرمایید

 .از رمز عبور های آسان و نامعتبر استفاده نکنید :توجه

استفاده … عدد وشکلک های از قبیل @، ! و  –سعی کنید از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی 

 .کنید

امروزه بسیاری از مودم ها به خاطر سادگی پسورد و عدم انجام تنظیمات امنیتی به سادگی به 

 .دام هکر ها می افتند

-TP-LINK TL تنظیمات وایرلس مودم

WR720N –مراحل 
 Wireless در باالی صفحه تنظیمات مودم کلیک کرده و از زیر مجموعه آن Wireless روی گزینه-1

Setting را انتخاب کنید تا صفحه زیر را مشاهده نمایید 

 

http://modemha.ir/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-maxnet-830i/
http://modemha.ir/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-maxnet-830i/
http://modemha.ir/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-maxnet-830i/
http://modemha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-maxnet-830i-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c/
http://modemha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-maxnet-830i-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c/
http://modemha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-maxnet-830i-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c/
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کشور  region نامی را برای شبکه ی وایرلس خود انتخاب کنید و در قسمت SSID در قسمت-2

 .کلیک کنید save خود را ایران انتخاب کنید اکنون روی دکمه ی

 .کلیک کنید.تا صفحه ی زیر برایتان نمایان شود Wireless security سمتاکنون روی ق-3

 

 

http://modemha.ir/wp-content/uploads/2017/04/TP-LINK-TL-WR720N-6.jpg
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یک پسورد برای وایرلس خود انتخاب  psk password چهارمین گزینه را تیک بزنید و در قسمت-4

 .کنید

 .را انتخاب کنید save گزینه-5

 .تنظیمات وایرلس مودم به پایان رسیده است

 .تبریک میگم تنظیمات وایرلس مودم شما با موفقیت انجام شده است

http://modemha.ir/wp-content/uploads/2017/04/TP-LINK-TL-WR720N-7.jpg


 

Modemha.ir 

 تنظیمات مودم و اخبار روز دنیا,دانلود,مرجع تخصصی آموزش-مودم ها

 

 

 .امیدواریم از این مقاله استفاده الزم برده باشید

 .با مودم ها همراه باشید

 


