روشﻫﺎی ﺳﺎده و آﺳﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺬرواژه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی روی وﯾﻨﺪوز و  MacOSرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎنﺗﺎن ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
وﻟﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮔﺬرواژه آن ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻓﻘﻂ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از آن وﺟﻮد دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن را ﺑﻪﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از
ﻫﺮ ﮐﺎری ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،راهﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ از آن دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی را دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روی ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز و
 MacOSﺑﻪ ﻫﺪفﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺬرواژه وایﻓﺎی در آﻧﺪروﯾﺪ و iOS
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
وﯾﻨﺪوز

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺬرواژه وایﻓﺎی در وﯾﻨﺪوز دو روش وﺟﻮد دارد:
 - 1اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮرات Command Prompt
 - 2ﯾﮏ اﺑﺰار ﻃﺮف ﺳﻮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 - 1ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات اﻋﻼن ﻓﺮﻣﺎن

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز و  Rرا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﺟﻌﺒﻪ  ،Runﻋﺒﺎرت  cmdرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه اﻋﻼن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ،
ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ:

netsh wlan show proﬁles
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻤﺎم SSIDﻫﺎی وایﻓﺎی ذﺧﯿﺮ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﺬرواژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  SSIDﻣﻮردﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را ﺗﺎﯾﭗ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻋﺒﺎرت  ،Wi-Fi SSIDﺑﺎﯾﺪ SSID
واﻗﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.
netsh wlan show proﬁle name=WiFi SSID key=clear
در اﯾﻦﺟﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺗﺼﺎل وایﻓﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﺬرواژه وایﻓﺎی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺒﺎرت  Key Contentدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 - 2ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی ﺑﺎ اﺑﺰار ﻃﺮف ﺳﻮم
روش ﺑﺎﻻ راهﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
روش ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻃﺮف ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت SSIDﻫﺎ و ﺗﻤﺎم ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻼش اﺿﺎﻓﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر Nirsoft Utility - WirelessKeyView ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .اپ  WirelessKeyViewرا ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪای ،ﺗﻤﺎم
ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﺎ SSIDﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﮐﭙﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯽﺳﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر وایﻓﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ
MacOS

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در  MacOSﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اﮐﺎﻧﺖ
 administratorوارد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژه اﮐﺎﻧﺖ را ذﺧﯿﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه روی ﻣﮏ دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
 - 1ﺗﻤﺎم ﮔﺬرواژهﻫﺎ در اپ  Keychain accessذﺧﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آنرا از  Applicationsدر داﺧﻞ ﭘﻮﺷﻪ Utilities
ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
 - 2از ﭘﻨﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ System ،را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ  Categoryﮐﻠﻤﻪ  Passwordsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 - 3در اﯾﻦﺟﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻪﻫﻤﺮاه  SSIDﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .روی ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ
ﮔﺬرواژه آن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 - 4ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎص ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻨﺎر  Show Passwordرا ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و
ﮔﺬرواژه اﮐﺎﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ،ﮔﺬرواژه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ روشﻫﺎی ﻓﻮق از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ
راهﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه آنﻫﺎ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 11ﻣﻬﺮ 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/9745/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D
A%AF%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%
8C-%D9%88%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88macos-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

