رﻣﺰ وای ﻓﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی
را ﭼﻄﻮر ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی وﺻﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ﭘﺴﻮرد آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺴﻮرد را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاگ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﺰ وای ﻓﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﻮرد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ ﭼﻨﺪ روش را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.

ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪن رﻣﺰ وای ﻓﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ وﺻﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﺰ وای ﻓﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روت
در اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ رﻣﺰ وای ﻓﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﻫﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﺰ وای ﻓﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰ﯾﺎ  ۱۱ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (Network & Internetرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .روی ﮔﺰﯾﻨﻪ وای ﻓﺎی ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ
ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ را در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ وﺻﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ) (Shareﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻬﺮه ،اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﻦ ﮐﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﺎر ،رﻣﺰ وای ﻓﺎی زﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﺪ  QRﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن رﻣﺰ وای ﻓﺎی ﻧﺒﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ

دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﮐﺪ  QRرا اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﺰ وای ﻓﺎی در اﻧﺪروﯾﺪ  ۹و ﻗﺒﻞﺗﺮ
اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۹ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی
ﺑﺮوﯾﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روت دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روت ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی درون ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
دﯾﺪن ﻓﻮﻟﺪر ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎوی اﯾﻦ دادهﻫﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه را روت ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎهﺗﺎن را روت ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  data/misc/wifi/ﺑﺮوﯾﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ  wpa_supplicant.confرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ) (SSIDو ﭘﺴﻮرد ) (pskوای ﻓﺎی را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ روش ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روش دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اپﻫﺎی
ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﺰ وای ﻓﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ » «WiFi Password Viewerاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
رﻣﺰ وای ﻓﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اپﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روت ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی دﺳﺘﮕﺎهﺗﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎوی ﭘﺴﻮردﻫﺎی وای ﻓﺎی
را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﺰ وای از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
اﮔﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را روت
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ،ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﺰ وای ﻓﺎی در دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺧﻞ آن رﻣﺰ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﯽ ،دو روش ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ از اﻧﺪروﯾﺪ
 ۹و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﺗﺎن را روت ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻟﭗﺗﺎپ
وﯾﻨﺪوزی ﯾﺎ ﻣﮏﺑﻮک ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ .اﮔﺮ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰ﯾﺎ  ۱۱روی ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ،ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

