
 مجموعه ترفند های اندروید

 

اندروید یکی از پیشررته ت یتیس سرریعرر   ای م بیی  و ییم و یت و اسررو و کارای ا کینیم زییکی  یتی ررد  

اندروید کارای کد بی و یتهند بییی اسرررررو کت  رررررای  ی اسررررر ییکا از از بی  ی وانید از اداک ت ا کینیم ایس 

یا بیی اگت  ای ب  از کس گسیع   ای م اس ییکا کنید و  ت کیر تاز اتهت ای ایس سیع   ای م  پیوندید  

 .اندرویدی اس ییکا  یکنید ا ای ایس  قیلت را  شیبدا کنید

 نگت کا  س ککات Home تای کیدز  تنی ت بیی  یز و ان خیب کتکنشوز . 

 کر ایلی کت کسرررررر گیا ،ی و ررررررت  رو ررررررس کتکن    نگت کا رررررر س ککاتBack  تای ره س یو 

 FastBoot صیحت

 کر ایلی کت کسررررر گیا ،ی و رررررت  رو رررررس کتکن    نگت کا ررررر س ککات Home  تای ره س  ت 

 Factory Reset جهو کیربیی: نصب رام   کآپ و رس ور نیندرویید  Boot2 صیحت

 نایی   ایرا IMEI 06# گو ی#* 

 4636#*#*ینظیایم ک ی گو ی#*#* 

 8351#*#*هعیل سیزی  ایرا گیتی صویی#*#* 

 8350#*#* ز ایلو  ایرا گیتی صوییغیت هعیل کتک#*#* 

 7262626#*#* تنی ت  تای یعو گو ی#*#* 

 کدی  تای از کیر اندا، س PUK وارک کتکز پیس کد >**05** کد  تای یایسررهیی اررریتاری

 < وارک کتکز کو یرا پیس کد جدید>*< جدید

 #*#*#:4636کد#*#* 

یم ی یس  اطالایم  یطتی  ییریخچت کیرکتک  ی یییپ ایس کد کر گو ی اندرویدی ،وک   ی یوانید اطالا

 . یطتی و ورعیو کیر تی از را  تینید



 #*#* :7780کد#*#* 

 ی  رررررروک  یعنی اینکت  و ییم  ت ینظیایم پی  هت   factory data reset  ی ایس کد گو رررررری  ررررررای

کیر،ینت  ت ی گتکک و ایس اطالایم از کروز از اذف  ی  رررررروند: اکینو بیی گوگم کت روی  و ییم 

یکیشس  یعتیف  دا یی  ی از کر اریتیط  ی ند ینظیایم و اطالایم ذ،یتا  دا کر اپ یکیشس بی و سیع   اپ

بیی کان وک  رردا ا ی ایس کسرر ور کیری  ت  تنی ت بیی سرریعرر ای  اپ یکیشررس بی و باچنیس اطالایم کیرم 

 .ایهظت ندارک

 * :3855*2767کد# 

ایس کس ور یک ،تا کیر یایم اییر اسو  گو ی  ای را  ت ینظیایم کیر،ینت ای  ت  ی گتکاند  ا ی ست 

اطالایم و ینظیایم ایهظت کا، ی ی یس  پیک  ی کند و سپس  راا بات چیز را از هییم و هولدر گته ت یی

گو ری را از کو یرا نصرب  ی کند  پس کر اسر ییکا از ایس کد نهییو کرو را  ت  (firmware) هتی  ویت

 .کیر  تتید و  تارب  ی ید

 #*#* :34971539کد#*#* 

زیت را ب  کر ا، ییرییز  ی  ایس کد اطالاییی کر یرا کور یس گو ری را  ت  رای نشریز کاکا و گزینت بیی

گذارک: اپدیو هتی  ویت کور یس کر ایایج )بیچ گیا ایس گزینت را ا  حیز نکنید( اپدیو هتی  ویت کور یس 

 نایی  ورژز هتی  ور کور یس  ایرش یعداک اپدیو هتی  ور SD کیرم ایهظت روی

 #*#* :7594کد#*#* 

را یغییت  ی کبد   ررررای  ی یوانید  (End Call/Power) ایس کسرررر ور  اا کتک ککات ریا  کیلاترپیور

 . یوا اا کتک ایس ک ید  ت ،صوص را ،وکییز ینظی  کنید

 *#*#*663282*255*273283کد: *#*#

ایس کد  ت  رررای ا کیز پشررر یتیز گیتی از هییم بیی چند رسرررینت ای باچوز اکعرررهی  هی   بی  ابن  بی و 

 .ییککا و بیی صویی را  ی کبد

 #*#* :197328640کد#*#* 

 ی یییپ ایس اتیرم  ت  وک ستویس گو ی وارک  ی  وید  کر انجی  ی یوانید یعو بیی  خ  یی را انجیم 

 .کاکا و یی ینظیایم گو ی را یغییت کبید

 (کدهای تست سخت افزاری )وای فای، بلوتوپ، جی پی اس 



 یعو کیرم  تکت  یعی   و ییم 

*#*#232339#*#* 

*#*#526#*#* 

*#*#528#*#* 

 یعو GPS 

*#*#1472365#*#* 

*#*#1575#*#* 

 یعو   ویوث 

*#*#232331#*#* 

 ایس کد اکرس کس گیا   ویوث را نایی   ی کبد 

*#*#232337#*# 

 تای وروک  ت  خ  ستویس کن تل و یظیرم  Gtalk از ایس کد اس ییکا کنید 

*#*#8255#*#* 

 (کدهای مخفی برای دستیابی به اطالعات فریم ور )میان افزار 

*#*#4986*2650468#*#* 

PDA, Phone, H/W, RFCallDate 

*#*#1234#*#* – PDA and Phone 

*#*#1111#*#* – FTA SW Version 

*#*#2222#*#* – FTA HW Version 

*#*#44336#*#* 

PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number 

 کدهای مخفی برای تست های مختلف کارخانه ای 



 یعو سیگنیل 

*#*#0283#*#* 

 یعو ال سی کی 

*#*#0*#*#* 

 ورژز صیحت لاعی 

*#*#2663#*#* 

 یعو ویتتا و نور صیحت ک ید 

*#*#0842#*#* 

 یعو صیحت لاعی 

*#*#2664#*#* 

 یعو سنعور  جیورم 

*#*#0588#*#* 

 نایی  ورژز رم 

*#*#3264#*#* 

  یعو صدای زن 

*#*#0673#*#* *#*#0289#*#* 

 


