ﻫﮏ ﮐﺮدن وای ﻓﺎی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺖ؟
ﻫﮏ ﮐﺮدن وای ﻓﺎی ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ
اﻣﮑﺎن ﻫﮏ ﮐﺮدن وای ﻓﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺖ؟
در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮﻓﻨﺪ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﮏ ﺷﺪن وای ﻓﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺖ؟
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﭘﺴﺖ از ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ
را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد:
 -1ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ وای ﻓﺎی ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
-2ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ وای ﻓﺎی ﻣﺎ ﻫﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
-3ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ  wi fiﺷﻤﺎ را ﻫﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻫﮏ ﮐﺮدن وای ﻓﺎی ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ

از ﮐﺠـﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿـﻢ وای ﻓـﺎی ﻣـﺎ ﻫـﮏ ﺷـﺪه
اﺳﺖ؟
ﻫﮏ ﮐﺮدن وای ﻓﺎی ﺷﻤﺎ
درﺟﻪ اول ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪی ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ در

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ آﯾﺎ  wifiﻣﺎ ﻫﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪ زود ﺑﻪ زود از اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده
دﯾﮕﺮان از وای ﻓﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ را از” ﻣﺎﯾﮑﺖ “داﻧﻠﻮد ﮐﻦ و ﻟﯿﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﻣﻮدم ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ:

ﮐﯽ وای ﻓﺎی ﻣﻨﻮ ﻫﮏ ﮐﺮده؟وای ﻓﺎﻧﺪ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮدم ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ،ﭘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
ﺣﺎل ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ:

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮدم ﻣﺎ از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻮدم ﻣﻦ از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “Andro
”dumpperﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق را از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
⚠⚠⚠ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ 》:ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮئ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺖ.ﻣﺎ ﻃﺒﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان از ﮔﺰاﺷﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد اﯾﻦ اپ ﺧﻮدداری
ﮐﺮدﯾﻢ《
اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ از ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﮏ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮدم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ”ﻟﯿﺴﺖ wifiاﻃﺮاف را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﭼﮏ اﻣﻨﯿﺖ وای ﻓﺎی
ﺧﻮد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺳﻪ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﻓﻮق
ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﻫﮏ آﺧﺮی وﺟﻮد دارد.
ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ

WPS Enable:YES
ﮔﺰﯾﻨﻪ  yesﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  yesﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی
ﺷﻤﺎ از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
وﺑﺎﯾﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ وای ﻓﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮی ﭼﮏ اﻣﻨﯿﺖ وای ﻓﺎی

ﭘﮑﯿـﺞ ﺑـﺰرگ ﺿـﺪ ﻫـﮏ
اﯾﻨﺴﺘﺎ،ﺗﻠﮕﺮام،ﺟﯿﻤﯿﻞ
و وای ﻓـﺎی روی ﻋﮑـﺲ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

