ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ

ﻫﺸﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی

اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ
ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ روش اﯾﺪهال ﺑﺎﻋﺚ دردﺳﺮ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از روﺗﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل وایﻓﺎی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ و دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﺪروﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

WiFi Analyzer .1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WiFi Analyzerﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺪادی ﻧﻤﻮدار از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل و ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

inSSIDer .2

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺎط دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺿﻌﻴﻒ ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روش ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮل اﺳﮑﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﻣﺨﻔﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

WiFiKill .3

از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﺒﮑﻪ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻤﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﮑﺎری
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

Fing .4

 Fingﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ،ﻣﮏ آدرس و آدرس  IPآﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﺬارد .اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ اﺳﮑﻦ  ،IPروﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ و ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ
ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Fingﻫﺴﺘﻨﺪ.

WiFi Protector .5

 WiFi Protectorﺷﻤﺎ را از ﺣﻤﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و از ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Internet Speed Meter .6

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺪروﻳﺪ و ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه و ﺑﻼدرﻧﮓ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

Shareit .7

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻠﻔﻦ آﻧﺪروﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
آﻧﺪروﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Shareitدادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

Airdroid 3 .8

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽﺳﯿﻢ دادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﺪروﻳﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ

ﮐﻨﯿﺪ Airdroid .از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮورﮔﺮ وب ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﯽ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ.
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