
مجموعھ ترفند ھای اندروید

اندروید یکی از پیشرفتھ ترین سیستم عامل ھای موبایل و تبلت است و دارای
 امکانات زیادی میباشد. اندروید دارای کد ھا و ترفند ھایی است کھ شما با
استفاده از آن ھا میتوانید از حداکثر امکانات این سیستم عامل استفاده کنید و
بھ کاربران حرفھ ای این سیستم عامل بپیوندید. اگر شما ھم از دستگاه ھای

اندرویدی استفاده میکنید حتما این مقالھ را مشاھده کنید.

 برای دیدن برنامھ ھای باز و انتخاب کردنشون. درHomeنگھ داشتن دکمھ 
 برایBack حالی کھ دستگاه خاموشھ، روشن کردنش + نگھ داشتن دکمھ

 FastBootرفتن تو صفحھ 
Homeدر حالی کھ دستگاه خاموشھ، روشن کردنش + نگھ داشتن دکمھ 

 جھت کارھای: نصب رام، بکآپ و رستورBoot2برای رفتن بھ صفحھ 
Factory Resetناندرویید، 

    

*#٠۶# گوشی IMEIنمایش شماره 

*#*#۴۶٣۶#تنظیمات کلی گوشی*#*

*#*#٨٣۵١#فعال سازی شماره گیری صوتی*#*

*#*#٨٣۵٠#غیر فعال کردن حالت شماره گیری صوتی *#*

*#*#٧٢۶٢۶٢۶#برنامھ برای تست گوشی*#*

 کد برای تماسھای اضطراریPUKکدی برای از کار انداختن 
**<وارد کردن پین کد جدید >*<وارد کردن دوباره پین کد جدید >**٠۵

*#*#۴۶٣۶#کد:#*#*
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با تایپ این کد در گوشی اندرویدی خود، می توانید اطالعات تلفن، اطالعات
 باطری، تاریخچھ کارکرد باطری و وضعیت کاربری آن را ببینید.

*#*#٧٧٨٠#کد: *#*

 می شود، یعنی اینکھ موبایل بھfactory data resetبا این کد گوشی شما 
 تنظیمات پیش فرض کارخانھ برمی گردد و این اطالعات از درون آن حذف
 می شوند: اکانت ھای گوگل کھ روی موبایل تعریف شده یا با آن در ارتباط

باشند تنظیمات و اطالعات ذخیره شده در اپلیکیشن ھا و سیستم اپلیکیشن
ھای دانلود شده اما این دستور کاری بھ برنامھ ھای سیستمی، اپلیکیشن ھا و

ھمچنین اطالعات کارت حافظھ ندارد.
٢٧۶٧*#٣٨۵۵کد: *

این دستور یک خرابکار تمام عیار است. گوشی شما را بھ تنظیمات کارخانھ
ای بر می گرداند، اما سر راه ھمھ چیز را از فایل و فولدر گرفتھ تا

اطالعات و تنظیمات حافظھ داخلی تلفن، پاک می کند و سپس فریم ویر
firmware)گوشی را از دوباره نصب می کند. پس در استفاده از این کد (

نھایت دقت را بھ کار ببرید و مراقب باشید.
*#*#٣۴٩٧١۵٣٩#کد: *#*

این کد اطالعاتی درباره دوربین گوشی را بھ شما نشان داده و گزینھ ھای
زیر را ھم در اختیارتان می گذارد: آپدیت فریم ویر دوربین در ایمیج (ھیچ
گاه این گزینھ را امتحان نکنید) آپدیت فریم ویر دوربین روی کارت حافظھ

SDنمایش ورژن فریم ور دوربین شمارش تعداد آپدیت فریم ور 
*#*#٧۵٩۴#کد: *#*
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) را تغییرEnd Call/Powerاین دستور، عملکرد دکمھ قطع مکالمھ/پاور (
 می دھد. شما می توانید شیوه عملکرد این کلید بھ خصوص را خودتان تنظیم

 کنید.
*٢۵۵*۶۶٣٢٨٢*#*#*٢٧٣٢٨٣#کد: *#*

این کد بھ شما امکان پشتیبان گیری از فایل ھای چند رسانھ ای ھمچون
عکسھا، فیلم ھا، آھنگ ھا و یادداشت ھای صوتی را می دھد.

*#*#١٩٧٣٢٨۶۴٠#کد: *#*

با تایپ این عبارت بھ مود سرویس گوشی وارد می شوید. در آنجا می توانید
 تست ھای مختلفی را انجام داده و یا تنظیمات گوشی را تغییر دھید.

کدھای تست سخت افزاری (وای فای، بلوتوپ، جی پی اس)
تست کارت شبکھ بیسیم موبایل

*#*#٢٣٢٣٣٩#*#*
*#*#۵٢۶#*#*
*#*#۵٢٨#*#*

GPSتست 
*#*#1472365#*#*

*#*#1575#*#*

تست بلوتوث
*#*#٢٣٢٣٣١#*#*

این کد آدرس دستگاه بلوتوث را نمایش می دھد
*#*#٢٣٢٣٣٧##*
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 از این کد استفاده کنیدGtalkبرای ورود بھ بخش سرویس کنترل و تظارت 
*#*#٨٢۵۵#*#*

کدھای مخفی برای دستیابی بھ اطالعات فریم ور (میان افزار)
*#*#۴٩٨۶*#*٢۶۵٠۴۶٨#*

PDA, Phone, H/W, RFCallDate
PDA and Phone – *#*#1234#*#*
FTA SW Version – *#*#1111#*#*
FTA HW Version – *#*#2222#*#*

*#*#44336#*#*
PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number

کدھای مخفی برای تست ھای مختلف کارخانھ ای
تست سیگنال

*#*#٠٢٨٣#*#*

تست ال سی دی
*#*#٠*#*#*

ورژن صفحھ لمسی
*#*#٢۶۶٣#*#*

تست ویبره و نور صفحھ کلید
*#*#٠٨۴٢#*#*

تست صفحھ لمسی
*#*#٢۶۶۴#*#*

Page 4

www.bookmaker.ir

bo
ok

mak
er

.ir

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تست سنسور مجاورت
*#*#٠۵٨٨#*#*

نمایش ورژن رم
*#*#٣٢۶۴#*#*

تست صدای زنگ
*#*#٠۶٠٢٨٩#*#* *#*#٧٣#*#*

gooyait.comمنبع:
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