
The Developer's Conference - São Paulo

17.07.2019

WifiManager - O impacto das 
mudanças no Android Q



Haldny Santos Gabriel Silva

Engenheiro de Software no 
CESAR, trabalha com 

Android embarcado desde 
2014, 9+ anos de 

experiência. 

Engenheiro de Software no 
CESAR, trabalha com 

Android embarcado desde 
2017,  3+ anos de 

experiência.



Antes de tudo,

O que é o 
WifiManager?



API responsável por 
gerenciar todos os 
aspectos da 
conectividade 

Wi-Fi.
Fonte: Android Developers

https://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager


WifiManager

Lista de Redes
Podemos visualizar e atualizar a lista 
de redes configuradas por 
aplicativos e operadoras.

Scan de AP's
Contém informações sobre todos os 
access points disponíveis e pode 
decidir qual o melhor para 
conectar-se.

Enviar eventos de WiFi
Define e envia os broadcasts de WiFi 
quando há uma mudança no estado 
das redes.

Conexão com Redes
Estabelece uma conexão ou 
desconecta de redes. Além de 
consultar os estados das redes.



E quem usa essa 
API?







Esses outros

Apps também!



Criar e Listar Redes - 41M+



Analise de Rede - 22M+



VPN - 110M+



Ufa, tudo isso?

E se eu te disser que 
tem mais?



















● Criar e Excluir redes
● Consultar se o WiFi está 

ligado
● Criar um hotspot local
● Consultar se o app pode 

fazer scan das redes
● Conectar em uma rede
● Consultar se o device 

suporta Wi-Fi Direct

Como utilizamos 
o WifiManager



● Hotspot 1.0
● Hotspot 2.0 (Passpoint)

E quais tipos de 
redes WiFi eu 
posso criar?



E o que mudou nas 
redes WiFi no 
Android Q?



Redes Passpoint 
sofreram poucos 
impactos no

Android Q!



O grande Impacto 
aconteceu nas redes 
Hotspot 1.0!



● addNetwork( 
WifiConfiguration config)*

● createWifiLock(String tag)
● disableNetwork(int netId)*
● disconnect()*
● enableNetwork(int netId, 

boolean attemptConnect)*
● getConfiguredNetworks()*
● getPasspointConfigurations(

)*
● isDeviceToApRttSupported 

()*

Métodos foram 
Descontinuados



● isScanAlwaysAvailable()
● reassociate()*
● reconnect()*
● removeNetwork(int netId)*
● setWifiEnabled(boolean 

enabled)*
● updateNetwork(WifiConfigu

ration config)*

Métodos foram 
Descontinuados



● addNetworkSuggestions(List
<WifiNetworkSuggestion> 
networkSuggestions)*

● getMaxNumberOfNetworkS
uggestionsPerApp()*

● isEasyConnectSupported()
● isEnhancedOpenSupported()

Métodos foram 
Criados



● isWpa3SaeSupported()
● isWpa3SuiteBSupported()
● removeNetworkSuggestions

(List<WifiNetworkSuggestion 
networkSuggestions)*

Métodos foram 
Criados



Before After

Exemplo

https://docs.google.com/file/d/1-JEh81o_snCXt4bgKled6YSPfdJnzcZ0/preview
https://docs.google.com/file/d/1ODqsl7-92Uc9Etw-LJXIsT5EeVkB-pA1/preview


Talk is cheap

show me the code! 

Fonte: Torvalds, Linus. Message to linux-kernel mailing list

https://lkml.org/lkml/2000/8/25/132


WifiNetworkSuggestion



Criar uma Rede - Antes do Q



Criar uma Rede - Depois do Q



Deletar Redes - Antes do Q



Deletar Redes - Depois do Q



Listar Redes - Antes do Q



Listar Redes - Depois do Q



Outros  - Antes do Q



Outros  - Antes do Q



Outros  - Antes do Q



Não existe mais a 
possibilidade de

utilizar esses 
métodos no   
Android  Q



Palavras Chaves da Google

● Segurança
● Restrição
● Poder nas mãos dos usuários



Dúvidas?
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