ﻧﮕﺮان ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر روﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﻣﻮدم و روﺗﺮ  +آﻣﻮزش

ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ وایﻓﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دارﯾﺪ .ﻫﺮ روﺗﺮ ﯾﮏ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اوﻟﯿﻪ دارد
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻧﺼﺎب اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .ﻣﺎ
در اداﻣﻪ اﺑﺰاری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﻮدم ﯾﺎ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮدم ﯾﺎ روﺗﺮ رﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺎک ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ از اﺑﺘﺪا اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLرا ﻧﺼﺐ و
ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ.
اﺑﺰار  Router Password Recoveryﺑﻪراﺣﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
روﺗﺮ وایﻓﺎی ﯾﺎ ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺒﮏ و ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
دﺳﺘﻮرات ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮری وارد ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار را داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﭘﺲ از اﺟﺮا ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ را درون ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم  passlistذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻣﺰﻋﺒﻮر روﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
 Router Password Recoveryﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی  ۳۲ﺑﯿﺘﯽ و  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﻫﻢ روی وﯾﻨﺪوز
اﯾﮑﺲﭘﯽ ﺗﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮدم/روﺗﺮﻫﺎ از ﻣﺘﺪ اﺣﺮازﻫﻮﯾﺖ  HTTP BASIC/DIGESTروی
آدرس  IPﻣﺎﻧﻨﺪ ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  Router Password Recoveryﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪس زدن
رﻣﺰﻋﺒﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﻌﺮوف را ﺗﺴﺖ زده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﮕﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ:

داﻧﻠﻮد ﻧﺮماﻓﺰار Router Password Recovery
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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