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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "حامد عليجان نژاد آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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م   قد
رم  رم و ھ ھا ور  آوا  د ن گارش ای آ  تاب ا
زه  ت وده ان ی ناب از اوان پاس و ا ی مد آ  جا
ی          د یاری  ا  تاب یا د  .رسا

ی از پاس با  و ی ھدیار آ س اعال تک ر و  کا
  ]www.tamiraat.com[  
ن ر ای تالش   ه ا جام را  و د ا  داد
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  مولف مقدمه
  

  آید؟ می شما کار به آیا و چیست حاضر کتاب

 تعمیرات صحیح آموزش شامل که است شده نگارش فصل 7 در دارید دست در اکنون که کتابی 
  .باشد می همراه تلفن افزاري نرم و افزاري سخت

 و ایران هاي آموزشگاه در همراه تلفن تعمیرات تدریس و تعمیر تحقیق، سال 16 حاصل کتاب این 
 مطالب از کتاب این نگارش در. باشد می سامسونگ و نوکیا چون هایی شرکت در کارکردن همچنین

 در و www.gsmindia.in و www.gsmhosting.com همچون پاسخی و پرسش هايفروم
 اطالعات از همچنین. است شده استفاده www.u2ugsm.com سایت از تعمیراتی نکات زمینه
  .است شده برده کار به مطالبی نیز همراه تلفن تعمیرات تجهیزات تولیدکنندگان هاي سایت

 تلفن تعمیرات ابزارآالت ترین هزینه کم و جدیدترین از تا است شده آن بر سعی ها قسمت تمامی در 
- دانگل و ها باکس از استفاده بدون افزاري نرم عملیات تمامی نیز افزار نرم بخش در. گردد استفاده همراه
 برندهاي در سازنده هاي شرکت خود که استاندارد هاي برنامه از و است شده داده توضیح تعمیراتی هاي

 از کاملی مجموعه تقریباً کتاب با همراه هاي DVD در. است شده استفاده اند نموده ارائه مختلف
  .است شده داده قرار همراه تلفن شماتیک هاي نقشه و بست و باز هاي فایل افزارها، نرم

 دانم می الزم دارد وجود تعمیرات زمینه در ایران در که هایی کتاب برابر در کتاب این محتواي نظر از
  .نمایم بیان را نکته چند

  .است گرفته قرار بررسی مورد بار اولین براي NFC مدار چون جدیدي مباحث کتاب این در -1

  .است گرفته قرار بررسی مورد بار اولین براي شیائومی برند افزار نرم مورد در -2

 تلفن ایران در که است گرفته قرار بررسی مورد و شده تقسیم بخش 6 به همراه تلفن کتاب این در -3
 براي شده اضافه بخش 3. اند داده می توضیح و نموده تعریف پیوسته هم به بخش 3 از همیشه را همراه

 قرار بررسی مورد جداگانه بخش یک صورت به و شده خارج MCU مدار داخل از بهتر درك و بررسی
  .اند گرفته
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 آن بر سعی طالیی قوانین عنوان به جداگانه بخش در 3R و 4S طالیی قانون 2 بیان با کتاب این در
 ادامه ها قانون این از بردننام با تنها و نمایم کم ها بخش از بسیاري در متعدد فرسایی قلم از تا ام داشته

  .گردم یادآور را تعمیر کار

 از بسیاري تعمیراتی هاي چارت در که گردد می شامل را تعمیرات کلی نماي بیشتر 4S قانون البته
  .است گردیده استفاده کتاب هاي بخش

 حقیقی مهرداد مهندس جناب خودم ارجمند استاد از دارم اي ویژه تشکر و شمرده مغتنم را فرصت
 آن در که جایگاهی این به رسیدن در مرا خود محبت با که ندا مهسا شرکت گذار بنیان و مدیرعامل

 دانش -1: است نیاز چیز 3 رشته هر در شدنخوب تعمیرکار براي بگویم انتها در. رسانید یاري هستم
  .تمرین -3 ابزار -2

 با موضوعات در مشکل و ابهام یا و پیشنهاد سؤال، هرگونه داشتن صورت در گردم می خشنود بسیار
  .نمایید مطلع را کتاب نویسنده alijannejad@gmail.com آدرس به ایمیل ارسال

 گیرد قرار خوانندگان خواست و استفاده مورد آن هاي DVD و حاضر کتاب آنکه بر امید با انتها در
  .هستم سپاسگزار را بزرگ خداوند

  

  فراوان سپاس با 

  نژاد علیجان حامد 

  شمسی هجري 1400 پاییز 
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  1 فصل

  
  

 

 

  

 افزاري سخت ابزارآالت
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 لحیم

 آن يرو بر میلحبه نام  یبیبا ترک PCB يبر رو شدنمتصل يبرا یکیمدار الکترون کیقطعات  یتمام 
با  يریف دیل ایدرصد سرب و  37درصد قلع و  63 بیبا ترک دیدر دو نوع ل می. لحشوند یم متصل

 رانیدر ا لیموبا راتیدرصد مس وجود دارد. در تعم 0,5درصد نقره و  3درصد قلع،  96,5 بیترک
 ریوجود دارد که در ز میلح توپ و ریخم م،یس اشکال در میلح. شود یاستفاده م دینوع ل میمعموالً از لح

  .میپرداز یم کیهر حیبه توض

 )Soldering Wire( لحیم سیم

 میلح میس. شود یاستفاده م هیبه همراه ابزار هو میلح میاز س يا صورت نقطه به قطعات اتصال جهت 
 ای 0,3معموالً از  لیموبا راتیکه در کار تعم باشد یم 0,8 یال 0,1گوناگون از  يها سطح مقطع يدارا
و  یالک میمشکل مدار باز (قطع) معموالً از س نمودنبرطرف و یکش میس ي. براگردد یآن استفاده م 0,4

 دیتوان یم 1عکس  در.گردد یاستفاده م یراتینقشه تعم ایبر طبق عکس و  هیهمراه هو به میلح میس
  .دییرا مشاهده نما میلح میبسته س

  

  

  

  

  1 عکس

-یسيآ يسازهیپا و زدنشابلون يبرامعموالً  لیموبا راتیتعم در :)Soldering Paste( میلح ریخم
. شود یاستفاده م تریه و میلح ریخم از) Stencil( شابلون يها به همراه ورق BGA هیاز نوع پا يها
مشخص است  ری. همانطور که در تصودیرا مشاهده کن میلح ریاز خم يا نمونه دیتوان یم 2 عکس در

 به شده اضافه مواد شدنحذف و دنیدحرارت از پس اما باشد، یو نرم م يبه رنگ خاکستر میلح ریخم
 ریاست پس از استفاده از خم بهتر .داشت خواهد را سفت یحالت و يا نقره یعنی میلح یاصل رنگ آن،
. الزم به ذکر است دیینما يو به دور از نور و گرما نگهدار خچالیآن در درجه حرارت  ماندهیباق میلح

و  شود یم دیدر کارخانه تول گراد یدرجه سانت 240و  183، 126 يکار يها در درجه حرارت میلح ریخم
  .شناسند یم زیقلع ن ریبه نام خم رانیرا در بازار ا میلح ریکاربرد خاص خود را دارد. خم کیهر
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  2 عکس

  )Soldring Ball( لحیم توپ
 شتریب یول گردد، یاستفاده م یزن وجود دارد که جهت شابلون زیگرد ن يها صورت توپ به میلح 

 مینمونه توپ لح کی 3. در عکس ندینما یاستفاده م مینوع لح نیاز ا وتریکامپ يبردها رکارانیتعم
  .دیکن یقلع) را مشاهده م توپ(

 

  

  

  3 عکس

  )گرم هواي( هیتر
 نظر مورد محل به گرما رساندن جهت باد پمپ کی و حرارت دیتول جهت المنت کی از دستگاه نیا 

 مدل همان يجلو ينما 5 عکس در و تریه دستگاه کی داخل ينما 4 عکس در. دینما یم استفاده
 .دیینما یم مشاهده را تریه دستگاه
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 850A کوئیک هیتر داخل نماي 4 عکس

  

  

 

 
 Quick 850A هیتر جلوي نماي 5 عکس

 ،Quick 700 و 706w+ Quick به میتوان یم رانیا در تریه امروز يها مدل و برندها نیبهتر از
tr1300A Quick  و Quick 861 DW نمود اشاره.  

      
Quick 700  TR1300A 861dw Quick706W+  

 تا 1,5 نیب باد زانیم و باشد یم 420 تا 370 نیب معموالً برد يرو بر کار هنگام به تریه حرارت درجه
  .نمود استفاده توان یم دستگاه يرو يدهایکل ای هاولوم از میتنظ جهت باشدیم یستیبا 3
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  )soldering iron( هویه 
 از همراه تلفن راتیتعم در معموالً. شود یم استفاده يا نقطه صورت به يکار میلح يبرا هیهو دستگاه از 

 برد بر ساکن تهیسیالکتر اعمال از يریجلوگ جهت) Anti-Static( کیالکترواستات یآنت يها هیهو
 نداشتن صورت در و دارند را تیخاص نیا معموالً زین تریه يها دستگاه يها هیهو. گردد یم استفاده

 و دیینما ESD Ptotction نوع از ،دیینما استفاده وات 40 ای 30 يها هیهو از دیتوان یم تریه همراه
 دستگاه کردنخاموش هنگام به و شود میتنظ 420 یال 380 يرو بر حرارت درجه کار در استفاده يبرا

  .باشد زیتم و اندودمیلح هیهو نوك حتماً

 

Quick 936 ts1200  

  الکی سیم
 میترم جهت و باشد یم قیعا عنوان به الك روکش يدارا که است مس جنس از میس ینوع لهیوس نیا 
 را یالک میس نمونه 6 عکس در .گردد یم استفاده هیهو همراه به مدار ریمس بودنقطع اصالح و
  .دینیب یم

  
 6 عکس
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  )جامپر سیم( سیآي زیر کشی سیم
 بر یسيآ يجا يسازهیپا جهت و باشد یم یالک میس از کمتر ضخامت با قیعا روکش بدون میس ینوع 

  .است جامبر میس نمونه 7 عکس. گردد یم استفاده برد يرو

 

  7 عکس

  تغذیه منبع 
. باشد یم هیتغذ منبع یکیالکترون رگاهیتعم هر ای و همراه تلفن راتیتعم در مهم اریبس يابزارها از یکی 

  .اند شده آنالوگ يها هیتغذ منبع نیگزیجا امروزه کارکرد در سهولت علت به تالیجید هیتغذ منابع

 

  آمپر 5 ولت 30 دیجیتال تغذیه منبع: 8 عکس

 معموالً که باشند یم دستگاه آمپراژ و ولتاژ دادننشان يبرا شگرینما صفحه 2 يدارا هیتغذ منابع نیا
 اتصال يبرا و باشد یم منبع یخروج آمپراژ به مربوط چپ سمت و است ولتاژ به مربوط راست سمت
 نماد معموالً قرمز رنگ. نمود استفاده منبع نییپا قسمت يکانکتورها از توان یم) منع يها میس( هاپراب
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 يها شکل در .باشد یم کیالکترون در نیزم اتصال نماد زرد رنگ و یمنف نماد یمشک رنگ و مثبت
 و یفونیآ يهاپراب. دیینما یم مشاهده را یفونیآ پرآب و يدیاندرو پرآب ساده، پرآب نمونه سه يبعد

 شده یطراح دستگاه يباتر سر همانند آنها برد به اتصال سر که اند شده یطراح يا گونه به يدیاندرو
 توسط توان یم زین ساده پرآب داشتن با اما دهند، یم انجام را يباتر از یمناسب يساز هیشب و است

  .شد دیخواه آشنا آنها با یکش انیجر بحث در که داد انجام را يساز هیشب نیا ها قلق از يکسری

  لید یا پرآب
  .شود یم گفته دیل ای پرآب شود یم متصل متریمولت ای هیتغذ منبع به که ییها میس به 

  
  ساده پرآب: 9 عکس

  
 اندرویدي پرآب: 11 عکس آیفونی پرآب: 10 عکس

 يها دستگاه یکش انیجر تست و يباتر بدون دستگاه نمودنروشن از است عبارت هیتغذ منبع کاربرد
 هستند خواب اصطالح به و اند نشده استفاده يادیز زمان مدت که ییها يباتر به دادنشوك ای و يریتعم

  .باشد یم

 توان یم را کار نیا که میینما میتنظ 4 عدد يرو بر را منبع ولتاژ ستیبا یم یکش انیجر تست يبرا
 آمپر 2 يرو بر را دستگاه آمپر و داد انجام ولتاژ به مربوط شینما صفحه ریز گردولوم عدد دو توسط
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 ولت 2 حدود ژولتا يرو را) منبع یارتباط يها میس( هاپراب دستگاه آمپر میتنظ يبرا. میینما یم میتنظ
 و نمود مشاهده آمپر به مربوط شینما صفحه يرو بر را یخروج آمپر توان یم و میده یم اتصال هم به

 هستند آمپر به مربوط شینما صفحه ریز در که آمپر به مربوط ولوم يدهایکل از آمپراژ میتنظ جهت
 دکمه و کند یم ادیز ای کم ادیز صورت به را ریمقاد راست سمت دکمه معموالً. نمود استفاده توان یم

  .رود یم کاربه) (Fine قیدق میتنظ جهت چپ سمت

  صنعتی سشوار
 700 تا 80 بین حرارتی و کند می تولید گرم باد معمولی، سشوارهاي به شبیه صنعتی سشوارهاي 

 تقریباً کاربردي دستگاه این .است معمولی سشوار دماي برابر چند که کند می تولید گراد سانتی درجه
 و است هیتر از بزرگتر صنعتی سشوار) نازل( باد خروجی دهانه  که تفاوت این با دارد هیتر به شبیه

  .است بیشتر آن در باد پرتاب شدت درنتیجه

  صنعتی سشوار کاربردهاي

 رنگ و گردوغبار نمودنپاك  
 کانکتورها مانند شده برده کار به پالستیک آنها در که قطعاتی تعویض  
 دستگاه پشت درب یا قاب و دي سی آل زیر چسب نمودننرم  
 شستشو از پس دستگاه کردن خشک  

 یا و بوش اشتاینل، برند. دارد وجود مختلف برندهاي در دیجیتال و آنالوگ مدل دو در صنعتی سشوار
 عنوان به هیتر از توان می نیز هیتر نازل برداشتن با البته. باشند می ایران بازار در خوب برندها جزو متابو

  .نمود استفاده صنعتی سشوار

 

 صنعتی سشوار نمونه 12 عکس
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 اولتراسونیک

 يدارا دستگاه نیا. شود یم استفاده) خورده آب يبردها مخصوصاً( برد يشستشو يبرا دستگاه نیا از
 هر ای و( 80 به 20 نسبت به مقطر آب و کیاولتراسون عیما آن در که است شکل يا کاسه یظرف
 جدانمودن و دستگاه بازکردن با. ختیر توان یم را) نریت ای پروپانول زویا الکل مانند يا زکنندهیتم

 و گرید زیچ هر ای کریاسپ و بازر ش،ینما صفحه د،یکل صفحه برچسب جمله از آب به حساس قطعات
. نمود زیتم اولترا امواج و عیما توسط را برد کار شروع دکمه فشردن با توان یم دستگاه در بر قراردادن

 ریتعم روند و نموده خشک یستیبا درجه 100 يرو بر تریه ای سشوار حرارت با را برد کار، اتمام از پس
  .دیکن یم مشاهده را کیاولتراسون نمونه دو 13 شکل در. دیده ادامه را

  
  اولتراسونیک: 13 عکس

  )preheater( هیتر پري
 مختلف سطوح در باال يدما با و مختلف اشکال به را ییگرما يانرژ که است يابزار تریه يپر دستگاه
 .کند یم پخش

 :از اعم مختلف امور انجام يبرا و مختلف انواع در ترهایه يپر

 آنها نمودنوصل و طبقه دو بردهاي جداسازي 
 موبایل گوشی دي سی آل فریم جداسازي 
 موبایل گوشی برد چسبی هايسیآي جداسازي 
 آیفون هاي گوشی برد کردن سوآپ پروسه به کمک  
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  Pro Max آیفون و pro 11 آیفون ،11 آیفون برد هیتر پري نمونه: 14 عکس

 يد یس آل میفر جداکننده تریه يپر

 که همانطور .باشند یم لیموبا یگوش يد یس آل از میفر يجداساز مخصوص ترهایه يپر  از يا نمونه
 فونیآ لیموبا يها یگوش در .باشد یم دشوار اریبس يد یس آل از ها میفر نوع نیا يجداساز دیدان یم

 میفر رمتعارف،یغ يها روش به يجداساز اثر بر است ممکن .شود ینم جدا يد یس آل از یراحت به میفر
 يپر  لیموبا راتیتعم يها نیتکنس کار در سهولت يبرا منظور نیهم به .نندیبب صدمه يد یس آل ای
 .است شده بازار روانه يد یس آل میفر جداکننده تریه

 دستگاه ،ام کرده کار آن با گه يد یس آل از میفر جداکننده تریه يپر يها دستگاه نیکارآمدتر از یکی 
 یجهان بازار وارد و دیتول  TBK مشهور یکمپان توسط دستگاه نیا .باشد یم  BK988D  تریه يپر

 .است شده

 یگوش يد یس آل میفر کوتاه زمان در دستگاه نیا ۀلیوس به توانند یم لیموبا راتیتعم يها نیتکنس
 .کنند يجداساز را فونیآ لیموبا

 .کند یم استفاده یخروج دما زانیم شینما يبرا یرقم سه یسگمنت سون شگرینما کی از دستگاه نیا
 مختلف يها قسمت به یگرماده يبرا مقاوم یومینیآلوم جداکننده صفحه کی از دستگاه نیا نیهمچن

 یتمام يجداساز کار و باشد یم سازگار فونیآ يد یس آل میفر انواع با دستگاه نیا. برد یم بهره میفر
 .رساند یم انجام به را ها مدل
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  TBK988: 15 عکس

 طبقه دو بردهاي کنندهنصب و جداکننده هیتر پري

 دیجد يسر ۀطبق دو يبردها يجداساز منظور به که دارند وجود هاتیه يپر از يگرید ۀنمون
 .اند شده دیتول فونیآ يها یگوش

 تر دهیچیپ بردها گونه نیا يجداساز که باشند یم طبقه دو يبردها يدارا بعد به کسیا يسر يها فونیآ
 .است شده

 .باشد یم مناسب يدما و کنواختی يگرما به اجیاحت بردها گونه نیا يجداساز يبرا

 .نندیبب بیآس باال حرارت اثر در است ممکن و اند شده تر حساس بردها گونه نیا يهایسيآ

 دو يبردها یراحت به مناسب يدما میتنظ و کنواختی يگرما اعمال با توان یم ترهایه يپر نیا لهیوس به
 .نمود وصل و جدا را طبقه

 .رسد یم صفر به برد يهایسيآ دنیدبیآس سکیر دستگاه نیا با کار هنگام در

 .باشد یم ها دستگاه نیا از يا نمونه KAISI K-303 Pro تریه يپر

 انجام به کوتاه زمان مدت در را X يسر فونیآ لیموبا يها یگوش برد يجداساز کار دستگاه نیا
 حرارت ازحد شیب باالرفتن از يریجلوگ يبرا هشدار غامیپ تیقابل يدارا تریه يپر  نیا .رساند یم
 .باشد یم
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 Kaisi k-303: 16 عکس

 ای و WHLT007 عنوان به دارد، وجود فونیآ و دیاندرو يها دستگاه يبرا ياریبس يترهایه يپر 
Easyfix 120QC جدانمودن يبرا که CPU شود یم استفاده دیاندرو يها دستگاه در.  

  هویه نوك احیاکننده
 نوك که ییها هیهو. نمود اول روز مثل را شده اهیس و سوخته يها هیهو نوك توان یم ماده نیا لهیوس به

 يبرا و رندیگ ینم خود به یخوب به را میلح باشند داشته یسوختگ اصطالح به حالت و شده اهیس آنها
 با. دیینما میتنظ 380 تا 300 يرو بر را حرارت و نموده روشن را خود هیهو ستیکاف مورد نیا اصالح

 نوك نکهیا يبرا. شد خواهد يا نقره اول روز همانند آمدنرونیب از پس ماده نیا در هیهو نوك فروبردن
 دیینما زیتم یمیس زکنندهیتم با را آن نوك يکار میلح کار اتمام از پس حتماً) نسوزد( نشود اهیس هیهو
  .باشد داشته يشتریب عمر هیهو نوك تا دیکن اضافه آن به میلح يمقدار و

  
  هویه توك احیاکننده: 17 عکس

 در نیهمچن گردد، یم استفاده تر قیدق کار و مشاهده و یچاپ مدار برد ییبزرگنما جهت لوپ: لوپ
  .دارد ياریبس کاربرد زدنشابلون ای و یکش میس همچون يموارد

 شکل در. نامند یم لوپ لیموبا راتیتعم کار در را کروسکوپیم و نیب ذره مانند ییبزرگنما يابزارها انواع
  .دیینما یم مشاهده را لوپ نمونه چند 18
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  لوپ از هایی نمونه: 18 عکس

 ای و اکسونی شرکت از توان یم آنها یاسام نیب در کنند یم دیتول را لوپ انواع يادیز يها شرکت 
 وجود ریتصو مشاهده در ریتأخ یکم مقدار تالیجید يهالوپ مورد در. ببرم نام رانیصاا یرانیا شرکت

  .دارد

  حرارتی دوربین
 یحرارت نیدورب توسط کنند، یم ساطع خود از لیموبا قطعات که ییگرما. است یگرماسنج لهیوس کی  

 زین (thermal camera) ای (thermographic camera) لهیوس نیا به. است مشاهده قابل
  .شود یم شناخته زین ژنیترموو نام با بازار در. ندیگو یم

 قرمز مادون خود از اجسام یتمام. است (Infrared) قرمز مادون اشعه هیپا بر یحرارت نیدورب  کار اساس
 يرو بر را قرمز مادون يانرژ ل،یموبا راتیتعم یحرارت يها نیدورب لنز. کنند یم منتشر ییگرما يانرژ ای

. کند یم جادیا (thermogram) ترموگرام نام به ییالگو و کرده متمرکز ها ابیرد از يا مجموعه
 آن کمک به که کند یم جادیا یحرارت ریتصو کی و شده لیتبد یکیالکتر يها گنالیس به ترموگرام

  .میکن ییشناسا را لیموبا وبیع میتوان یم

 کنند؟ می استفاده موبایل تعمیرات در حرارتی دوربین از چرا

 است ممکن کند، جادیا را خود معمول ازحد شیب ییگرما و حرارت لیموبا یگوش از قطعه کی کهیزمان
 مثال طور به. برساند بیآس دستگاه گرید يها قسمت به ای و کرده جادیا اختالل لیموبا کار روند در

 .شود یم خراب شما تلفن و شده داغ ازحد شیب لیموبا بدنه اوقات یبرخ
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 که یقسمت تا کنند یم مشاهده نیدورب نیا با را لیموبا قطعات رکاران،یتعم یطیشرا نیچن در
 يدما که یاجسام که است صورتنیا به نیدورب ساختار. کنند دایپ را کرده دیتول گرما ازحد شیب

 نشان زرد و قرمز رنگ با دارد يشتریب يدما که یاجسام و بنفش و یآب یرنگ فیط در دارند، يکمتر
 .شود یم مشاهده قرمز و زرد رنگ به باشد گرمتر جسم کی هرچه. دهد یم

 ها میس سر دو یمنف و مثبت قسمت ای و شود جادیا یگوش قطعات داخل یاتصال کهیزمان مثال طور به
 آن يدما که یبخش ای قطعه نیا یطیشرا نیچن در. شود یم دما شیافزا باعث کنند، برخورد گریکدی به

  .است صیتشخ قابل یحرارت نیدورب با افته،ی شیافزا

 لیموبا یحرارت يها نیدورب يها یژگیو

 قسمت نیا در. است همراه یگوش ریتعم لوازم نیپرکاربردتر و نیمهمتر از یکی یحرارت نیدورب شک یب
 .میکن یم یبررس را دستگاه نیا يها یژگیو

 شناسایی را دستگاه ایراد گوشی، قطعات بازکردن بدون توان می حرارتی دوربین از استفاده با 
 .کرد

 نمود ذخیره دستگاه روي بر توان می را شود می گرفته دوربین این توسط که حرارتی تصاویر. 
 را نیست دیدن قابل معمولی چشم با که موبایل پنهان ایرادات توان می دستگاه این از استفاده با 

 .کرد پیدا
 کرد دریافت را دما و زمان نمودار توان می حرارتی دوربین وسیله به. 
 باال را تعمیرات سرعت و آید درمی نمایش به حرارتی دوربین نمایشگر صفحه در سرعت به تصاویر 

 .برد می

 موبایل تعمیرات در حرارتی دوربین کاربرد 

 یحرارت نیدورب ساده زبان به درواقع. دارد لیموبا راتیتعم در یمختلف يکاربردها یحرارت يها نیدورب
 دچار لیموبا در که یقطعات تواند یم دارد، که يساختار براساس که است یابی بیع لهیوس کی

 :از است عبارت آن يکاربردها یطورکل به. کند ییشناسا را شوند یم مشکل و یدگید بیآس

 رد عیوب و مشکالت شناساییو اندروید موبایل هاي گوشی بios. 
 شود می استفاده خازن دماي بررسی و مقاومت مادربرد، تراشه شناسایی براي. 
 چاپی مدار برد ایرادات شناسایی براي ابزارها مهمترین از یکی وسیله این (PCB) باشد می. 
 در جزئی ایرادات PCB دوربین این با توان می را نیست مشاهده قابل معمولی چشم با که 

  .داد تشخیص
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  حرارتی دوربین نمونه: 19 عکس

   )Stancil( شابلون
 و کوچکتر روز روزبه یکیالکترون يابزارها و لیوسا ک،یالکترون صنعت در يتکنولوژ شرفتیپ لیدلبه 

 افتی يامروز يها یگوش اکثر در که BGA يهایسيآ و SMD یچاپ يبردها. شوند یم تر حساس
 BGA (ball grid( هایسيآ. دانست لیموبا صنعت در يتکنولوژ شرفتیپ جهینت توان یم را شود یم

array در میلح جنس از یتوپ هیپا يادیز تعداد از و دارند متفاوت یشکل وزن، و زیسا کاهش لیدلبه 
  .دارند کاربرد یچاپ يبردها يرو بر شتریب که اند شده لیتشک قطعه ریز

 هستند يفلز يها ورق صورت به شوند یم یطراح و ساخته مختلف يها اندازه و زهایسا در که ابزار نیا 
 یطراحCNC  قیدق يها دستگاه توسط ها ورق نیا يرو بر لیموبا يهایسيآ يها هیپا شکل ابعاد که
 يها سوراخ. شود یم سوراخ قیدق صورت به ها ورق نیا يرو بر یسيآ يها هیپا کهیصورتبه شود یم

 از استفاده با و  میلح ریخم  لهیوس به رکاریتعم و شوند یم کسیف یسيآ هیپا با شابلون
  .دهد یم انجام را بالیر ای يسازهیپا عمل تریه  يگرما

  دارد؟ زدنشابلون به ازین یسيآ موقع چه

 کنند یم دایپ یاتصال ای دهند یم دست از برد با را خود ارتباط یسيآ يها هیپا مختلف لیدالبه کهیزمان
-يآ هیپا  یمدت از بعد است ممکن. شود یم گفته زدنشابلون عمل نیا به اصوالً که دارند میترم به ازین

 رکاریتعم که شود جادیا یاتصال رطوبت اثر بر ای و دهندیم دست از را خودشان ییرسانا تیخاص یس
 یگوش یسيآ زدنشابلون یاصل لیدال یطورکل به. دهد یم صیتشخ را عامل خود تجربه و مهارت بنابر

  :کرد خالصه ریز موارد در توان یم را
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 پایه دو بین کوتاه اتصال و شود می سیآي خالی فضاي زیر امالح رسوب باعث امر این( خوردگیآب
 .)بدهد دست از را خود کارایی سیآي و آید می بوجود سیآي

 سیآي کارایی در اختالل باعث سیآي پایه جابجایی و قطع امکان ضربه هرگونه( جابجایی و ضربه
 موارد از یکی آیفون برند در دیده آسیب برهاي ترمیم جهت سواپ عملیات در زنی شابلون.) شود می

 کامل توضیح 3R قسمت طالیی هاي قانون بخش در را کار این. باشد می تعمیرکاري هر نیاز مورد
  .داد خواهیم

  
  شابلون انواع نمونه: 20 عکس

  تینري جا
 نیا برد، يشستشو يبرا و میزیر یم الکل ای نریت عیما آن در که کیپالست جنس از کوچک یظروف 

  .است يضرور اریبس خورده آب يها یگوش مورد در زبر و نرم مسواك همراه به لهیوس

  
 الکل یا تینر جاي: 21 عکس
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  )Vacuum suction cup( تاچکش
 را ابزار نیا از نوع دو ریتصو در. دارد کاربرد دستگاه پشت درب ای و تاچ جدانمودن جهت ابزار نیا

  .دیینما یم مشاهده

 

  تاچکش نمونه: 22 عکس

  لحیم روغن
اندازه  به میلح ،يکار میپس از لح یکه گاه دیا احتماالً مشاهده کرده د،یا سروکار داشته يکار میاگر با لح 

 ای میموارد، استفاده از روغن لح نیدهد. در ا وندیتا بتواند دو قسمت را به هم پ ستیمحکم ن یکاف
و استفاده از  هیهو يسطح دما میکند. پس از تنظ يریجلوگ فیاز وجود اتصاالت ضع تواند یفالکس م
 نیاز ا یکیالکترون يرهادر هنگام کار با مدا تواند یم زین يفرد مبتد کی یمناسب، حت میروغن لح
 وندیپ يریگ که مانع از شکل ونیداسیاز اکس يریجلوگ يبرا نیهمچن وکند  يریجلوگ جیمشکل را

 يکار میلح با را رسانا بخش دو میگر بخواها. شود یمناسب استفاده م میاز روغن لح شود، یم يمتالورژ
از  ن،یبنابرا باشد؛ دی، رنگ و اکسیچرب  هرگونه از يعار و زیتم کامالً دیبا آنها اتصال م،یکن متصل هم به

و  دیآ یوجود مبه دیاکس يا هیاست، در سطح مورد نظر ال ادیدرجه حرارت ز يکار میآنجاکه در زمان لح
شود.  بخشآن دو  نیب حیصح یکیمانع از تماس الکتر دیاکس هیال نیممکن است ا يکار میپس از لح

 فونیکال نام به يا ماده از روغن نیا. شود یم استفاده میلح روغن از ،یاتفاق نیچن از يریجلوگ يبرا
 میلح روغن به را اتصال محل دیکردن، بامیاز لح شیپ .کند یم حل را زائد مواد و دیاکس و شده لیتشک

 حل خود در را اتصال محل اضافه مواد روغن کار، نیا با. داد انجام را يکار میلح آن از پس و کرد آغشته
و محل را از مواد زائد پاك  رود یشود، روغن کنار م کیداغ به محل اتصال نزد هیهو که یهنگام و کرده

 روغن از استفاده به يازین و شده هیتعب روغن میلح يها میس یبرخ داخل در امروزه البته،. کند یم
  .مینما یآلمان را معرف Lotfettبرند  توانم یم میخوب روغن لح يبرندها از .ندارد وجود جداگانه میلح
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  لحیم روغن نمونه: 23 عکس

 فلکس خمیر

 تعویض روغن، این واسطه به و باشد می موبایل تعمیرات در ابزارها پرکاربردترین از یکی فلکس خمیر
 .است شده تر راحت سیآي تعویض جمله از قطعات اکثر

 به را کار ریسک توان می خمیر این از استفاده با داریم را سیآي به دادنشوك یا تعویض قصد کهزمانی
 نکردناستفاده همچنین. باشد می رابطه این در بزرگی کمک ماده این و برسانیم ممکن حد ترین پایین

 .کنیم آشنا بیشتر محصول این با را شما داریم سعی خاطر همین به باشد می غیرممکن خمیر این از
 پس. دارد وجود بازار در 240 و 180 ،130 هايحرارت درجه در لحیم خمیر همانند نیز فلکس خمیر

 .باشد نمی رسانا ماده این زیرا نداریم، برد شستشوي به نیازي ماده این با کار از

 نیاز قطعات این از بعضی تعمیر براي و باشند می دي ام اس نوع از موبایل در شده استفاده قطعات
 .کنیم استفاده فلکس از که است ضروري

. کنند می تولید Amtech، Mechanic، Baku همچون مختلف هاي شرکت را فلکسی خمیر
  .است بوده موجود بازار در نیز فلکسی مایع نام با و مایع صورت به ابزار این خمیر برعالوه همچنین

 

  فلکسی خمیر نمونه: 24 عکس
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 )PCB holder( برد نگهدارنده گیره

 طبق بر قطعات برداشتن ای يگذاریجا يبرا دستگاه PCB داشتن نگاه ثابت جهت برد نگهدارنده رهیگ از
  .نمود استفاده توان یم خود راتیتعم پروسه

 سان برند ای و نمود اشاره است رانیا دیتول که مهر برند به توان یم خود يها رهیگ از حاضر حال در
 نیا نمونه بعد صفحه شکل در. نمود اشاره دشدهیتول داریسيآ يجا و ساده مدل دو در که نیشا
 کار و نمود استفاده توان یم یزن شابلون اتیعمل يبرا داریسيآ جا رهیگ از .دیینما یم مشاهده را ها رهیگ

  .دینما یم تر راحت را یسيآ يرو مانده يبرجا يها میلح نمودنپاك

 

  برد نگهدارنده گیره: 25 عکس

 فک سپس دیبگذار رهیگ يها فک اریش در را برد و دیینما باز را رهیگ چیپ ابتدا برد داشتن نگه يبرا
 با تا دیکن محکم را چیپ سپس دیببر برد سمت به را است آن يرو بر چیپ که یفک یعنی رهیگ متحرك

 و سلف مقاومت، همچون زیر قطعات دیباش داشته دقت. بماند ثابت خود يجا در برد رهیگ فنر فشار
  .نندینب بیآس ای و نشود جدا برد از و نماند رهیگ يها فک ریز خازن
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  )Meter MULTI( مترمولتی

  
 مترمولتی: 26 عکس

 خطوط ارتباط سالمت سلف، خازن، تیظرف مقاومت، اهم مقدار يریگ اندازه و تست جهت متریمولت
 کتوریو و DEC به توان یم متر یمولت معروف يبرندها از. شود یم کاربرده به ستوریترانز تست ای و مدار

 موجود قبل صفحه شکل همچون تالیجید و) يا عقربه( آنالوگ نوع دو در مترهایمولت. نمود اشاره
  .است شتریب آن از استفاده یراحت و بوده کمتر يخطا صد يدارا تالیجید متریمولت اما هستند،

  
  آنالوگ مترمولتی تصویر: 27 عکس
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 تالیجید متریمولت کار طرز

  مقاومت يریگ اندازه) الف

 نالیترم درون را رنگ اهیس شیف م،یده یم قرار مقاومت) Range( پله نیشتریب يرو را سلکتور دیکل
. میینما وصل است(+)  ای مقاومت به مربوط که ینالیترم درون به قرمز شیف و مشترك) com( ای) -(

  .میخوان یم را مقاومت و میکن یم وصل نظر مورد مقاومت نیطرف به یمناسب طرز به را آنها گرید سر

  :میمستق ولتاژ يریگ اندازه طرز) ب

 نالیترم درون را قرمز شیف و) com( نالیترم درون را رنگ اهیس شیف و آورده Dc يرو بر را سلکتور
 ای مولد نیقطب به مناسب طور به را آنها گرید سر. میده یم قرار است ولت به مربوط که ینالیترم ای(+) 

  .میکن یم يریگ اندازه را ولتاژ و میکن یم وصل مدار از نقطه دو

  :DC V میمستق انیجر شدت يریگ اندازه طرز) ج

 نقطه دو ای مولد نیقطب به هم را شیف سر دو و وصل mA به را يگرید و COM به را ها شیف از یکی
 شیب يها انیجر شدت يریگ اندازه يبرا. میکن یم يریگ اندازه را انیجر شدت و میکن یم متصل مدار از
  .میده یم قرار 10A لنایترم درون را رنگ قرمز شیف 10A تا 300mA از

  :AC V متناوب ولتاژ يریگ اندازه طرز) د

 مربوط نالیترم به را يگرید و COM نالیترم درون را ها شیف از یکی و ACV يرو را سلکتور دیکل
  .میکن یم وصل ولت به

  :AC متناوب انیجر شدت يریگ اندازه طرز) ه

 وصل mA به مربوط نالیترم درون را قرمز شیف و) COM( نالیترم درون را رنگ  اهیس شیف
  .میکن یم وصل 10A نالیترم به لزوم صورت در ای. میکن یم
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  متریمولت با کار در مهم نکات

  :است يضرور ریز نکات به توجه متریمولت دستگاه با کار هنگام

  .داد قرار مدار در يسر طور به را دستگاه دیبا انیجر شدت يریگ اندازه يبرا -1
  .داد قرار مدار از نقطه دو نیب يمواز طور به را دستگاه دیبا لیپتانس اختالف يریگ اندازه يبرا -2
 بیآس دستگاه به صورتنیا ریغ در. میکن قطع را برق انیجر است الزم مقاومت يریگ اندازه هنگام -3
  .رسد یم
 يریجلوگ دستگاه سقوط ای و آن به ضربه واردآمدن از و میکن یم جا جابه اطیاحت با را دستگاه -4
  .میینما یم
 و است حساس یلیخ دستگاه از بخش نیا رایز کرد، يدستکار دینبا را دستگاه صفر میتنظ چیپ -5

  .شود خراب دستگاه و قطع آن به مربوط فنر است ممکن
 صورت در و میده یم قرار درجه نیشتریب يرو را سلکتور دیکل ها تیکم يریگ اندازه هنگام شهیهم - 6

  .نشود وارد يا لطمه دستگاه به تا میده یم کاهش را آن جیتدر به لزوم
 چرخاندن عالوه به م،یچرخان یم ساعت يها عقربه حرکت جهت در را سلکتور دیکل االمکان یحت -7

  .ستین ضرر از یخال دستگاه يبرا سلکتور دیکل عیسر

 درواقع اما گردد، شما يکنجکاو يبرا يسد گرید يا حادثه هر ای و یگرفتگ برق از ترس که است ممکن
 ای و دیجد اتیکشف لذت از توان یم زین شما شک یب یمنیا نکات هیکل کردنتیرعا با. ستین نیچن
  .دیگرد برخوردار شماست خود دست ساخته که ساده بوق کی يصدا دنیشن یحت

 شروع يبرا. شود یم افتی بازار در متفاوت يها تیقابل با یتالیجید مختلف انواع در امروزه مترهایمولت
 نیا یکل لیشما در. میکن آغاز را خود کار "يا عقربه آنالوگ رمتیمولت" آن نیتر ساده با ستین بد

 نیا است مشهود آن اسم از که همانطور. دارد وجود selector کی همراه به مدرج صفحه کی دستگاه
 يبرا و دهیگرد یطراح انیجر و مقاومت ل،یپتانس اختالف مانند ییها تیکم يریگ اندازه يبرا دستگاه
 گرفته کمک volt- ohm – ampere يها واژه يرو بر بیترت به دستگاه selector از استفاده

  .شود یم

 در يکار دامنه کننده نییتع که است موجود ينشانگر سلکتور دسته يرو است تذکر به الزم
 کاتد و آند نالیترم دو يدارا يگرید ستمیس هر مانند زین دستگاه نیا. باشد یم شما يها يریگ اندازه

 به را قرمز میس و یمنف نالیترم به را یمشک میس یستیبا دستگاه از حیصح ةاستفاد يبرا. باشد یم
 شروع دیتوان یم را يریگ اندازه نوع هر و زده را دستگاه power دکمه حال. دیکن متصل مثبت نالیترم
  .دیکن
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 نکهیا به توجه با. باشد اهم 100 میکن شیآزما میخواه یم که را یمقاومت که میکن یم فرض حال
 شده پاك مقاومت يرو يها رنگ چنانچه و دهد یم نشان را 100 عدد عقربه ستادهیا R*1 يرو سلکتور

 باشد شتریب اهم لویک 5 از ما مقاومت اگر یول است، یاهم 100 ما مقاومت که افتی میدرخواه باشند
 از. میبخوان را مقاومت مقدار میتوان ینم مبنا نیا در ما و ستدیا یم تینها یب عالمت يرو باًیتقر عقربه

  .میده یم قرار R*10 يرو را سلکتور رو نیا

R*10 مقدار تا شود 10 ضربدر دیبا عدد آن دهد نشان را يعدد هر عقربه اگر که است یمعن نیا به 
  .میبخوان میبتوان را مقاومت یاصل

 را لویک کی اگر و ستدیا یم اهم لویک کی يرو عقربه باشد اهم لویک 10 ما مقاومت اگر مثال عنوان به
 فیرد نیا در. دیآ یم دستبه است اهم لویک 10 همان که مقاومت یاصل مقدار میکن 10 ضربدر

Range شتریب مقدار نیا از ما مقاومت اگر پس. خواند توان ینم را اهم لویک 50 از شتریب زین مبنا ای 
 نیا دیبا داد نشان عقربه هرچه قبل مانند همانطور و میده قرار R*100 يرو را سلکتور دیبا باشد
 دیبا میکن عوض ها مقاومت شیآزما قسمت در را رنج ای و مبنا ما وقت هر. میکن 100 ضربدر دفعه

  .میکن Adjust ای "زانیم" را عقربه

  )calibration( عقربه کردنزانیم قهیطر

 در. میکن وصل هم به را متر اهم میس دو دیبا میداد قرار RX يرو را سلکتور اگر که است بیترت نیا به
 متر اهم میس دو نیب یمقاومت چون. ستدیبا صفر عدد يرو دیبا و شود یم منحرف عقربه صورتنیا

 نشان اهم عالمت با متر اهم راست سمت که یولوم با را عقربه دیبا نشد طور نیا اگر یول ندارد، وجود
  .میکن یم شیآزما را نظر مورد مقاومت بعد و بماند حرکت یب صفر عدد يرو تا میکن زانیم شده داده

  ولتاژها قسمت

 يمبنا شش يدارا قسمت نیا دینیب یم که همانطور. میکن یم شروع DC.V میمستق ولتاژ از ابتدا
 قسمت نیا کار طرز. ردیبگ اندازه تواند یم را میمستق ولت 1000 تا ولت 0٫25 از که است يریگ اندازه

 را ولت 10 تا حداکثر ما دستگاه میده قرار ولت 10 يرو را سلکتور اگر یعنی است اهم مانند باًیتقر زین
  .دهد نشان تواند یم

 چپ سمت. دینیبب دیتوان یم دارد قرار عدد طبقه سه که یقسمت صفحه يرو را اعداد يبند طبقه نیا
 ای و يباتر کی که دیباش خواسته شما اگر حال. است شده مشخص آمپر یلیم و DC.V با زین مدار
 میس و هیتغذ منبع مثبت به را دستگاه مثبت میس دیبا دیکن شیآزما را میمستق انیجر هیتغذ منبع
 ولت شش مثال عنوان به شما يباتر چنانچه اگر. دیینما وصل هیتغذ منبع یمنف به را دستگاه یمنف
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 اگر یول دهد، یم نشان را 6 عدد عقربه صورتنیا در. دیده قرار 10 عدد يرو را سلکتور دیبا است
 چنانچه و داد قرار 50 عدد يرو را سلکتور دیبا بود کمتر ولت 50 از و شتریب ولت 10 از شما يباتر

  .ولت 1000 يرو بود شتریب

 قرار 0٫5 عدد يرو را سلکتور اگر یعنی. میکن یم عمل ولتاژ مانند زین میمستق انیجر يریگ اندازه يبرا
 آمپر یلیم 10 حداکثر باشد 10 يرو اگر و ردیبگ اندازه تواند یم آمپر یلیم 0٫5 تا حداکثر دستگاه میده
  .آمپر یلیم 250 تا باشد 250 يرو چنانچه و

  میس اتصال عدم و اتصال از نانیاطم

 اتصال عدم ای و اتصال از که دهد یم امکان ما به تیقابل نیا است Beeper متریمولت در گرید تیقابل
 رشته دو ابتدا دارد رشته دو طرف هر در که ریمس طول در میس کی مثال يبرا م،یابی اطالع ریمس در
 میس دو نیا نکند پخش صدا متریمولت که یدرصورت کنم یم تست طرف دو هر در اتصال بدون را میس
 گریکدی به یقسمت در و شده وبیمع میس صدا پخش صورت در و اند نکرده اتصال هم به ریمس طول در

 ارتباط هم به را میس طرف  کی میشو آگاه حیصح ارتباط از میخواه یم که یمواقع در اند، کرده برخورد
 تست نیا شود، پخش متریمولت از صدا دیبا میس دو به اتصال با گرید طرف در صورتنیا در میده یم

  .گردد یم استفاده آنتن میس ای و تاید و برق میس انواع در نبودنوبیمع و میس از نانیاطم يبرا

  ودید تست

 دو سپس م،یداد قرار ودید تست قسمت يرو بر را متریمولت سلکتورِ که است الزم تنها کار نیا يبرا
 نشد، دهیشن ییصدا متریمولت از اگر و میده یم قرار نظر مورد ودید طرف دو در را متریمولت میس سر

  ).باشد شده کوتاه اتصال دینبا ودید اصطالح به. (است سالم ما ودید

  )tweezers( پنس
 دو در یطورکل به ها پنس. شود یم استفاده پنس از برد يرو بر قطعات يگذاریجا ای و برداشتن يبرا 

  .باشند یم موجود بازار در سرکج و صاف نوع

  

  



 35                                                                                              افزاري سخت آالت ابزار                  1 فصل
      

  
  پنس: 28 عکس

 سال 16 به کینزد سابقه با اما دارند، وجود گوناگون يها متیق در و متنوع اریبس رانیا بازار در ها پنس
 .است مناسب دیاندرو و فونیآ راتیتعم يبرا ونوس برند پنس

  بست و باز ابزارهاي
 طبق و دیینما باز را دستگاه ستیبا یم ابتدا یدستگاه هر يافزار نرم بعضاً و يافزار سخت ریتعم جهت 

  .دیینما آن حل و مشکل یبررس به شروع گرفته ادی يها آموزش

 يرو بر معموالً یفن عدد و دستگاه مدل. میدار ازین آن یفن عدد و مدل به دستگاه هر بازکردن يبرا
 مراجعه با دیتوان یم شود روشن دستگاه اگر و شود یم مشاهده دستگاه جعبه قاب، ،يباتر ریز برچسب

 بخش در) About Device( دستگاه درباره قسمت در سپس و) Setting( ماتیتنظ قسمت به
device name قسمت در را یفن عدد و model number دانمودنیپ از پس. دیینما دایپ را آن 

 کلمه همراه به یفن عدد و مدل کردنسرچ و گوگل تیسا در است بهتر دستگاه یفن عدد و مدل
disassembly دیینما دستگاه بازکردن به اقدام لمیف طبق و دینیبب لمیف قسمت در را بازنمودن روش 

-خط جادیا ای و صدمه عدم يبرا است بهتر. دیبزن دستگاه به بازکردن هنگام به را صدمه نیکمتر تا
 نیچند کتاب با همراه  DVDدر. دیینما استفاده یکیپالست بست و باز يابزارها دستگاه يرو بر وخش
  .است موجود ها یگوش بازکردن يها لمیف از نمونه

  اسپاجر یا اسپاتول
در  دیبا لیموبا يها یگوش ریتعم يبرا که است یمهم يابزارها از گرید یکی هم اسپاتول ایاسپاجر  

 ياز رو یقطعات گوش يهمچون آزادکردن کانکتورها ییکارها دیتوان یابزار م نی. با ادیداشته باش اریاخت
 یکیو پالست يابزار در دو نوع فلز نیا .دیرا انجام ده رهیقطعات و غ ییمادربرد، بلندکردن و جابجا

  .مینما یم هیآن را توص یکیاز صدمه به دستگاه نوع پالست يریجلوگ يوجود دارد، اما برا
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  اسپاتول: 29 عکس

  پیک
 قاب بازکردن يبرا و است شده دیتول فلز هم و کیپالست جنس از هم گوش 5 ای گوش سه ابزار نیا

 .دارد کاربرد

 

  پیک: 30 عکس

 )screwdriver( گوشتی پیچ

 يزهایسه پر در سا Y يدوسو، چهارسو، پنج پر و سر ،T يانواع سر لیکاربرده در موبا به يها چیپ
 باکو، يتجار يهابا نام زین یمیقد دکنندهیتول يها و شرکت باشند یم 9تا شماره  0.6مختلف از 

الزم  لیموبا رکاریتعم يبرا اریخوب بس یگوشت چیپ يسر کی. داشتن هستند نیشا سان و اکسونی
  است.
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 گوشتی پیچ: 31 عکس

 )Hot separator( گرمایی lcd و تاچ جداکننده

 یگوش (Disaasebly) بازنمودن موارد یبرخ در زین و دستگاه یاصل گلس ضیتعو يبرا دستگاه نیا از
 جنس از که گلس جداکننده میس عنوان به یمیس از دستگاه نیا همراه به. کردد یم استفاده تبلت و

 هیال حتماً. شود یم استفاده است معروف رانیا در يفوالد میس نام به و باشد یم محکم کیپالست ینوع
 کار درست تاچ که یدرصورت. دیبده قرار دستگاه يفلز صفحه يرو بر را دستگاه دار سوراخ یکیپالست

 راتیتعم دیجد گلس نصب و شکسته گلس جدانمودن با توان یم است نکرده یقاط رنگ LCD و کند
 میا داده حیتوض کامل صورت به گلس ضیتعو قسمت در را گلس ضیتعو روش. داد انجام را يد یس آل
 با UV چسب منجمدکردن و سپراتور دستگاه و يفوالد میس با یگرماده روش دو به ضیتعو لمیف و

  .است موجود کتاب DVD در زیفر دستگاه

 

 Hot separator: 32 عکس
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  فریز دستگاه
 بدون. باشد می گلس تعویض و گلس از دي سی آل جداکردن براي دستگاه بهترین دي سی آل فریز دستگاه
  .Edge سري دي سی آل حتی ها دي  سی آل کلیۀ براي مناسب و دي سی آل شکستن ریسک

 را دي سی آل و گلس بین چسب گراد سانتی درجه 150 منفی تا دي سی آل دماي رساندن با دستگاه این
 .شود می جدا دي سی آل از راحتی به گلس و کرده منجمد

 باشد می LCD شکستن ریسک بدون موبایل هاي  دي  سی آل کلیۀ گلس تعویض براي مناسب دستگاه این
  .کند کار دستگاه نوع این با راحتی به تواند می ندارد نیز گلس تعویض زمینۀ در اي تجربه که کسی حتی و

 ایران بازارهاي در) صندوقی( فریزري نوع و مایع نیتروژن کپسول همراه به رومیزي نوع در دستگاه این
  .است موجود

 

  صندوقی فریز دستگاه رومیزي فریز دستگاه: 33 عکس 

  حباب حذف دستگاه
 دستگاه توسط و میشو یم مواجه آن ریز در هوا يها حباب با LCD يرو بر دیجد گلس نصب هنگام به

 يرو بر زیتم اریبس را گلس میتوان یم دینما یم خأل جادیا که) Bubble Remover( حباب حذف
LCD میبچسبان.  
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  )Bubble Remover( حباب حذف دستگاه: 34 عکس

 )blade( سیآي تیغ

 دیبا. شود یم استفاده لهیوس نیا از یسيآ به دادنحرارت هنگام به برد يرو از یسيآ برداشتن يبرا
 مقاومت به ابزار سر برخورد اثر در و نداشته دست لرزش غیت دسته با کارکردن هنگام به که داشت دقت

  .مینشو برد يرو از آنها جداشدن باعث گرید يها خازن و

 

  سیآي تیغ: 35 عکس

  )Wick( کشقلع سیم
 میلح روغن همراه به ابزار نیا از هایسيآ سطح ای و برد يرو بر اضافه يها میلح برداشتن يبرا 
 نیا درواقع و باشد یم بافته یمعن به wick یسیانگل زبان به ابزار نیا نام. میینما استفاده میتوان یم

 مقدار آن با کار يبرا .باشد یم Goot محصول نیا برند نیبهتر. باشد یم مس جنس از يا بافته لهیوس
 حرارت توسط را میلح سپس م،یینما یم آغشته میلح روغن به و نموده خارج يبند بسته از را ازین مورد

. شود یم زیتم یسيآ ای برد و چسبد یم آن به میلح میس نیا دنیکش با و میکن یم نرم تریه ای هیهو
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 به میلح يجا تا دینکن وارد ادیز فشار دارد وجود میلح که يا نقطه به کار هنگام به دیباش داشته دقت
 در که دیا برده نیب از را یسيآ ای برد يرو بر اتصال نقطه صورتنیا در چراکه د؛یدرآ رهیت رنگ

  .ندیگو یم شدن کنکف آن به اصطالح

  

  )Wick( کشقلع سیم: 36 عکس

  چسب حالل اسپري و چسب انواع
 حرارت ضد چسب مانند. شود یم استفاده مختلف يکاربردها در ها چسب انواع از لیموبا راتیتعم در

 یشاس به تاچ چسباندن يبرا تاچ چسب تر،یه با کار هنگام به مدار از یقسمت محافظت يبرا ومینیآلوم
 رنگ یب که دوطرفه چسب دارد، وجود بازار در رهیت و شفاف رنگ دو در و شود یم استفاده دستگاه

 چسب و دارد یچسبندگ تیخاص آن طرف دو هر یول است، ينوار چسب همانند آن ظاهر و باشد یم
UV چسب ،يدیسال و تاچ به گلس چسباندن يبرا گلس UV یمشک ای سبز آن رنگ که برد يرو 
 پاره يرهایمس میترم يبرا چسب نیا که رسانا چسب و دارد کاربرد مدار يسازقیعا جهت که است
  .شود یم استفاده شده

 

 چسب انواع: 37 عکس
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 ییهایسيآ چسب کردنحل ای و میفر از يدیسال و تاچ جدانمودن يبرا زین چسب حالل ياسپر از
 حالل مخصوصاً ها حالل نیا کاربرد مورد در مهم ۀنکت. شود یم استفاده CPU ای و هارد یسيآ مانند

 یزمان دیبا بلکه شود استفاده حرارت از حالل از استفاده ای و قیتزر از پس دینبا که است نیاIC  چسب
 بر را محل الکل ای نریت توسط سپس و دهد انجام را خود کار حالل تا نمود صبر قهیدق 5 تا 2 حدود در
 .دیده انجام را حرارت با کار و دیینما زیتم برد يرو

 

 چسب حالل و اسپري انواع: 38 عکس
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 و پردازد می خود پیرامون مواد از الکتریکی جریان عبور موضوع به که نوین است دانشی الکترونیک
 جهت الکترونیکی مدارهاي ساخت و طراحی. نماید می بررسی را الکتریکی انرژي پیرامون مواد عملکرد

 الکترونیک علم در مهم مباحث از یکی ها انسان استفاده جهت ابزارهایی ساخت و مشکالت حل و بهبود
  .باشد می

 توسط و باشد می کننده تقویت خأل المپ یک که) تریود( ترایود ساخت با 1906 سال از الکترونیک
 فاصله الکترومکانیکی و الکتریکی تکنولوژي از و نمود گیري شکل به آغاز شد اختراع دناست لی آقاي

 به الکتریکی انرژي تبدیل و ذخیره انتقال، ژنراتور، ساخت پیرامون مباحثی به علوم این. است گرفته
  .پردازند می برعکس و انرژي اشکال سایر

 اصلی کاربرد زیرا بود، معروف)) رادیویی تکنولوژي(( رشته نام به 1950 سال از قبل تا الکترونیک علم
  .بود خأل المپ و رادیویی هاي گیرنده و ها فرستنده تحلیل و طراحی در آن

  .دارند فراوانی کاربردهاي زیر هاي زمینه در الکترونیکی مدارهاي امروزه

 ها داده پردازش و کنترل -1
 الکتریکی توان توزیع و تبدیل -2
 خاص عملیات اجراي -3

 ساده نگاه یک در. دارند سروکار الکتریکی جریان و الکترومغناطیس میدان با کاربردها این از هرکدام که
  .نمود تقسیم زیر بخش سه به توان می را الکترونیکی سیستم یک

 یا هاسیگنال تجهیزات این). انرژي هاي مبدل یا( مکانیکی و الکترونیکی حسگرهاي: ورودي -1
 تبدیل) الکتریکی سیگنال( ولتاژ و جریان به سپس نموده، دریافت خارج محیط از را اطالعات

 .نمایند می
 براي را ورودي هاي سیگنال تبدیل و تفسیر پردازش، وظیفه درواقع بخش این: سیگنال پردازنده -2

 ها سیگنال روي بر کار وظیفه بخش این در معموالً. دارد برعهده مناسب کاربرد در آنها از استفاده
 .باشد می دیجیتال سیگنال پردازنده برعهده

 جریان یا ولتاژ هاي سیگنال که) انرژي هاي مبدل مانند( تجهیزات دیگر یا ها کننده فعال: خروجی -3
 یک اندازي راه از نمونه عنوان به توان می بخش این در. آورد درخواهند مناسب خروجی صورت به را

  .ببریم نام بلندگو از صوت پخش یا و موتور
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  )الکتریکی مقاومت آمپراژ، ولتاژ،( پایه تعاریف
 الزم کار برق، فشار یا الکتریکی پتانسیل اختالف یا ولتاژ ):Electrical Voltaj الکتریکی ولتاژ( ولتاژ

  .است دیگر نقطه به اي نقطه از الکتریکی بار واحد جابجاکردن جهت

 الکترواستاتیک میدان براي. گردد الکتریکی جریان برقراري به منجر تواند می الکتریکی پتانسیل اختالف
 زمان با مغناطیسی و الکتریکی میدان کلی حالت در ولی است، الکتریکی پتانسیل اختالف معادل ولتاژ
  .نیستند همدیگر معادل دو این و کنند می تغییر

 نیز آن واحد و باشد می V ها نقشه در آن عالمت و است) Volt( ولت با برابر SI استاندارد در ولتاژ یک
  .شود می داده نشان V با که است ولت

:Electrical Current الکتریکی جریان شدت( آمپراژ  مدار یک در الکتریکی بار شدنجاري به )
 با که باشد می آمپر آن واحد و دهند می نشان I حرف با را آن ها نقشه در و شود می گفته الکتریکی

 در شده جابجا الکتریکی بار مقدار که است صورت بدین آن دیگر تعریف. شود می داده نمایش A حرف
 یک در که الکتریکی بار کولن یک با است برابر جریان آمپر یک دیگر تعریفی در. گویند را زمان واحد
  .است نموده عبور نقطه یک از ثانیه

 درون از الکتریکی جریان عبور برابر در جسمی هر ):Electrical Resistance( الکتریکی مقاومت
 تعریفی به و شود می گفته الکتریکی مقاومت مقاومت، این به که دهد می نشان خود از مقاومت خود
 در موجود جریان شدت بر تقسیم مدار در موجود ولتاژ با است برابر مدار در الکتریکی مقاومت دیگر
 آن واحد عالمت و باشد می اهم آن واحد و دهند می نشان R حرف با را الکتریکی مقاومت. باشد می مدار
 .است) Ώ( امگا

  الکتریکی جریان پیرامون اجسام
  :نمود تقسیم زیر گروه سه به توان می را الکتریکی جریان عبور برابر در مختلف مواد

 رسانابودن اصلی علت. دهند می عبور خود از را الکتریکی جریان خوبی به مواد این ):هادي( رسانا -1
 از. درآیند حرکت به و شوند خارج خود اتم از توانند می راحتی به ها الکترون که است این مواد این

 .نمود اشاره آلومینیوم یا و مس طال، به توان می خوب رساناهاي
 نارسانا را باشند داشته آزادانه عبور آنها در توانند نمی الکتریکی بارهاي که موادي ):عایق( نارسانا -2

 .دارند قرار گروه این در پالستیک یا و شیشه چوب، نمونه عنوان به نامند می عایق یا
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 بین در الکتریکی جریان هدایت نظر از که باشند می موادي و عناصر ):هادي نیمه( رسانا نیمه -3
) Ge( ژرمانیوم و) Si( سیلیکون به توان می نمونه عنوان به. شوند می بندي دسته رساناها و ها عایق
 هاي دستگاه تمامی تقریباً و دارند مهمی بسیار نقش الکترونیک در مواد این. نمود اشاره

 این به ارتقاء و تولید براي حیاتی نیاز غیره و کامپیوترها همراه، تلفن جمله از امروزي الکترونیکی
 .شود می استفاده فراوانی به هاسیآي و ترانزیستور دیود، تولید در رساناها نیمه از. دارند مواد

  آن هاي حالت انواع و الکتریکی مدار
 فعال قطعات یا) دیود المپ، ،)سلف( القاگر خازن، مقاومت،( غیرفعال الکتریکی قطعات پیوستن بهم از
 تا کنیم ایجاد بسته مسیر یک کم دست چنانکه. آید می پدید دو هر از ترکیبی یا) هاسیآي ترانزیستور،(

 قطعات اگر. ایم کرده تهیه الکتریکی مدار یک درواقع شود جاري مسیر آن در بتواند الکتریکی جریان
  .گویند می الکترونیکی مدار آن به باشد الکترونیکی دیگر برخی و الکتریکی آنها از برخی

  :است شده تشکیل زیر هاي بخش از الکتریکی مدار هر
 باتري مانند تغذیه منبع -1
 .است شده ساخته الکتریکی جریان رساناي جسم از که مدار قطعات دهنده ارتباط نوارهاي یا سیم -2
 ... و دیود القاگر، المپ، مقاومت، خازن، مانند مداري قطعات -3

  )OK CIRCUT( سالم الکتریکی مدار
 استفاده باتري از تغذیه منبع عنوان به که کنید می مشاهده را سالم الکتریکی مدار یک 39 عکس در

 مدار این در. است شده استفاده مداري قطعه عنوان به المپ یک از و دهنده ارتباط جهت سیم از و شده
  .نماید می روشن را المپ و کرده حرکت مدار در باتري در موجود الکتریکی انرژي

  
  39 عکس
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  )OPEN CIRCUT( قطع الکتریکی مدار
 یا قطع مدار با شود قطع یکدیگر با مدار اجزاي بین ارتباط دلیل هر به الکتریکی مدار یک در هرگاه 

 در. بود خواهیم روبرو مشکل این با خورده ضربه هاي دستگاه در معموالً. شویم می مواجه باز مدار همان
  .کنید می مشاهده را باز مدار یک 40 عکس

  
  40 عکس

  )Short Circuit( کوتاه اتصال مدار
. شد خواهد مختل دستگاه اصلی کارکرد و کند می عبور غیرصحیح مسیر یک از جریان مدار نوع این در 

 هاي دستگاه در را دار مشکل مدار گونه این. کنید می مشاهده را کوتاه اتصال مدار یک 41 عکس در
  .نمایید می مشاهده خورده آب

 

 41 شکل

  اهم قانون
 اختالف نسبت که دارد می بیان است، شده گذاري نام اهم زیمون گئورگ آن کاشف نام به که اُهم قانون

 دما که شرطی به آن از عبورکننده جریان به) مقاومت( جسم یک سر دو بین) ولتاژ افت یا( پتانسیل
  :است ثابتی مقدار بماند، ثابت
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V=I*R  

  ردیگ شکل به و

R =V/I  

   .داشت بیان را زیر معادله توان می همچنین

I=V/R 

 تنها قانون این البته. است الکتریکی مقاومت R و جریان شدت I و ولتاژ V معادالت این تمامی در 
 این به که نباشد وابسته سرشان دو اعمالی ولتاژ به آنها مقاومت که است صادق هایی مقاومت براي

 در که شرایطی خوشبختانه. شود می گفته اهمی هاي وسیله یا و آل ایده یا اهمی هاي مقاومت ها، مقاومت
 کامالً واقعی دنیاي در اجسام براي گاه هیچ اهم قانون. (است عمومی بسیار است، صادق اهم قانون آن

 حتی V/I=R معادله). باشد اهمی جسم یک که ندارد وجود واقعی جسم هیچ چراکه نیست؛ دقیق
 به و نیست ثابت مقدار یک R مقاومت دیگر صورت آن در اما است، صادق هم غیراهمی اجسام براي

 برحسب را V توان می نه، یا است اهمی جسمی آیا که کنیم بررسی اینکه براي. است وابستهV  مقدار
I کرد مقایسه گذرد می مبدأ از که مستقیمی خط با را آمدهبدست نمودار و کرد رسم.  

 اوقات اکثر که است صورتی معادله این چراکه شود؛ می بیان V = I * R صورت به اغلب اهم قانون
 .شود می برده بکار ها مقاومت همراه

  موازي و سري مدارهاي 
 آنها ترین ساده. شوند وصل هم به مختلفی هاي روش به توانند می الکتریکی مدارهاي اجزاي

 که اي گونه به شوند می داده قرار هم سر پشت قطعات سري اتصال در. هستند موازي و  سري اتصاالت
 سازنده اجزاي همه به شده اعمال ولتاژ موازي اتصال در. بود خواهد یکسان آنها همه از عبوري جریان
 همه که مداري و  سري مدار باشند داشته سري اتصال آن اجزاي همه که مداري. بود خواهد یکسان
 از بعد هم موازي مدارهاي در عبارتی به. شود می خوانده  موازي مدار  باشند موازي هم با آن اجزاي
 خارج آن از و رفته المپ به که هایی الکترون زیرا بگیرد، قرار سنج ولت باید آن از قبل هم و المپ
 از بعد پتانسیل اختالف با را المپ از قبل پتانسیل اختالف سنج ولت که شده کمتر آنها انرژي اند شده
 و است یکسان اجزا همه جریان سري مدار در) ولتاژ=  پتانسیل اختالف( کند می مقایسه خوبی به المپ

 ولتاژ موازي مدار در مقابل در. است برابر مدار کل بر شده اعمال ولتاژ با جزء هر روي ولتاژهاي مجموع
  .بود خواهد مدار اجزاي از هریک جریان مجموع برابر مدار کل جریان و است یکسان اجزاء همه سر دو
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  .نمایید می مشاهده موازي شدنبسته نوع در را مقاومت تعدادي 42 عکس در

  
  42 عکس

  .کنید می مشاهده را سري مقاومت 43 عکس در و

  
  43 عکس

  .باشند می حاکم زیر قوانین موازي و سري مدارات در

 یکسان آنها همه از عبوري جریان که اي گونه به شوند می داده قرار هم سر پشت قطعات سري اتصال در
 همه که مداري. بود خواهد یکسان سازنده اجزاي همه به شده اعمال ولتاژ موازي اتصال در. بود خواهد
 مدار  باشند موازي هم با آن اجزاي همه که مداري و سري مدار  باشند داشته سري اتصال آن اجزاي
 سنج ولت باید آن از قبل هم و المپ از بعد هم موازي مدارهاي در عبارتی به. شود می خوانده  موازي

 سنج ولت که شده کمتر انرژیشان اند شده خارج آن از و رفته المپ به که هایی الکترون زیرا بگیرد، قرار
 اختالف. کند می مقایسه خوبی به المپ از بعد پتانسیل اختالف با را المپ از قبل پتانسیل اختالف
 ولتاژ با جزء هر روي ولتاژهاي مجموع و است یکسان اجزا همه جریان سري مدار در ولتاژ=  پتانسیل

 و است یکسان اجزاء همه سر دو ولتاژ موازي مدار در مقابل در. است برابر مدار کل بر شده اعمال
  .بود خواهد مدار اجزاي از هریک جریان مجموع برابر مدار کل جریان
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  موازي و سري يها حاکم در مقاومت قوانین

 سري يها مدار مقاومت قوانین

 گریکدیها با  مقاومت نیکه ا ندیگویمبه هم متصل شوند،  یدرپ یپ و رواریصورت زنج ها به اگر مقاومت 
 :دیریرا درنظر بگ 44 عکس يسر یمثال، شبکه مقاومت يهستند. برا يسر

  
 44 عکس

 ندارد؛ عبور يبرا يگرید ریمس رایز گذرد، یم زین سوم و دوم مقاومت از اول مقاومت از گذرنده انیجر
 شبکه نیا از که یانیجر مقدار و کند یم عبور مشترك انیجر کی يسر يها مقاومت همه از ن،یبنابرا
 يسرصورت  به مدار، نیا در R3 و R2 و R1 مقاومت سه. است کسانی نقاط همه در کند، یم عبور

 نیا دیکن فرض. کند یم عبور آنها از (I) مشترك انیجر و اند شده متصل گریکدی به B و A نقاط نیب
  :میدار. باشد آمپر یلیم کی برابر انیجر

  I_{R1} = I_{R2} =I_{R3} = I_{AB} = 1آمپر 

 نیا معادل مقاومت نیهمچن و رهیزنج در يسر يها مقاومت همه از گذرنده انیجر م،یهمانطور که گفت
  :یعنی. هاست مقاومت همه جمع با برابر ،يسر شبکه کی، مشابه است. مقاومت معادل (R_T) مدار

R_T = R1 + R2 + R3 

 :دیآ یدست مبه ریصورت ز به R_T ، مقاومت معادل44 عکسها در  مقاومت ریبا درنظرگرفتن مقاد

R_T = R_1 + R_2 + R_3 = 1 k + 2 k + 6 k = 9 k 

 با مقاومت يشتریب تعداد اگر. کرد نیگزیجا 9kمقاومت معادل  کیسه مقاومت را با  نیا توان یم پس 
ها برابر خواهد بود.  تک مقاومت با جمع تک R_T مدار یکل مقاومت ای معادل مقاومت شوند، يسر هم

. شود یم بزرگتر معادل مقاومت آن، مقدار از نظر صرف يسر شبکه کی به مقاومت کیشدن با اضافه
 .است فیتعر قابل ریصورت ز به یکل حالت در مدار کی يبرا معادل مقاومت ای یکل مقاومت
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 ریمقاد رد،یگ قرار مدار در يسر یمقاومت شبکه يجا به  است که اگر یمقاومت معادل، مقاومت :فیتعر
  .بماند ثابت مدار در ولتاژ یکل افت ای انیجر

 از گذرنده انیجر به نسبت متفاوت ینیقوان از ،يسر رهیزنج يها مقاومت از کیهر سر دو نیولتاژ ب
 يها شده در مقاومت جادیا ولتاژ افت جمع با منبع ولتاژ که شود یم مشاهده. کند یم تیتبع ها مقاومت
R_1  وR_2 و R_3 نیبرابر است. بنابرا: 

V_{AB} = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} = 9V 

 :شود یم محاسبه ریز صورت به ها مقاومت در شده جادیا لیطبق قانون اهم، اختالف پتانس

 I*R1= 1k x 1mA= 1Vبرابر است با  R1در دو سر مقاومت  جادشدهیا لیاختالف پتانس 

 I*R2= 2k x 1mA= 2Vبرابر است با  R2در دو سر مقاومت  جادشدهیا لیاختالف پتانس

 I*R1= 6k x 1mA= 6Vبرابر است با  R3در دو سر مقاومت  جادشدهیا لیاختالف پتانس

 :با است برابر یکل ولتاژ افت ب،یترت نیبه ا

V_{AB} = 1V + 2V + 6 V = 9V$$ 

 ولتاژ افت با ها مقاومت از کیهر سر دو در ولتاژ افت جمع. است هیتغذ منبع ولتاژ معادل مقدار، نیکه ا
 .است هیتغذ منبع ولتاژ همان ایولت  9 برابر زقین معادل مقاومت

 ریز صورت به و ولتاژهاست افت همه جمع ،يدر مدار سر یمحاسبه افت ولتاژ کل يرابطه داده شده برا
 :شود یم داده

V_{Total} = V_{R1} + V_{R_2} + V_{R3} 

 زین  (Voltage Divider)»ولتاژ کننده میتقس« کی صورت به توان یم را يسر یمقاومت شبکه نیا
افت ولتاژ در هر   N،یمؤلفه مقاومت N شامل يسر یمقاومت مدار کی ب،یترت نیا به. گرفت درنظر

 .مقاومت خواهد داشت

 مقاومت اگر. افتی را يسر یمقاومت شبکه هر مقاومت ای انیجر ولتاژ، توان یبا استفاده از قانون اهم م
 .کرد نخواهد رییتغ مدار در یکل توان ای انیجر شود، نیگزیجا ها مقاومت همه با معادل يسر
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  موازي يها در مدار مقاومت قوانین

بسته  يها مواز مقاومت ندیآنها به هم وصل شوند گو يها را به هم و انتها سر مقاومت کهیدرصورت
 شده يمواز ياجزا يمواز يمدارها در. دینیب یبسته شده را م يسه مقاومت مواز 45 عکس دراند.  شده
 مجموع بر رشهفیک انیجر قانون  به توجه با کل انیجر و هستند خود سر دو در یکسانی ولتاژ  يدارا
  .است اجزا از کیهر يها انیجر

 .است کسانی اجزا ۀهم ولتاژ يمواز يمدارها در

 

 45 عکس

  R_Tمدار یکل مقاومت ،يسر یمقاومت شبکه کی در که میدید يدر آموزش مربوط به مقاومت سر
متفاوت  یبه روش  R_Tمدار معادل مقاومت ،يمواز يها مقاومت يهاست. برا برابر با جمع همه مقاومت

تک  برابر با مجموع معکوس تک RT/1 اینوع مدار معکوس مقاومت معادل  نیدر ا .شود یمحاسبه م
  ها است. مقاومت

 از کمتر يمقدار همواره يمواز یمقاومت شبکه کی در معادل مقاومت که است يضرور نکته نیذکر ا
 کمتر معادل ای یبه مدار، مقاومت کل يشدن مقاومت موازاضافه با پس. دارد مدار مقاومت نیکوچکتر

  :گردد یمحاسبه م ریمانند ز یعنی. شود یم

1/RT=1/R1+1/R2+1/13 

از  یکبوده و در مورد آمپراژ آمپر کل مدار برابر جمع آمپر هر یکسانها  ولتاژ دو سر همه مقاومت مقدار
   ها است. المان

VT=V1=V2=V3 

IT=IR1+IR2+IR3  
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  PCB تعریف
PCB  سر کلماتPRINTED CICUTE BOAD نیو مهمتر باشد یم یبرد مدار چاپ یبه معن 
. شود یگفته م زی((برد)) ن ای و((مادربرد))  ی. به ابن بخش گاهباشد یم یکیدستگاه الکترون کیبخش 

   .دینیب یرا م PCBچند نمونه  46در عکس 

  
  46 عکس

  PCB روي بر قطعات نمودنلحیم انواع
1  - (Surface Mount Device) SMD سطحی نصب  

 لحیم برد) مسی( متالیزه قسمت به و برد سطح روي بر قطعه هاي پایه قطعات نصب از نوع این در 
 زیادي بسیار استفاده بردها و کاريلحیم نوع این از همراه تلفن بردهاي در کم فضاي علت به .شود می

) طرف 4 نصب( QFP و) طرف 2 نصب( DIP دسته دو به را برد و کاري لحیم نوع این .است گردیده
 مشاهده را QFP نمونه 51 عکس در و  DIPبرد نوع از اي نمونه 50 عکس در. نمود تقسیم توان می
  .کنید می

 

 )DIP( 50 عکس
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  )QFP( 51 عکس

2  – (surface mount technology) SMT  

 را PCB نوع این نمونه. باشد می کوچک و بزرگ قطعات از ترکیبی قطعات درواقع بردها از نوع این در
  .بینید می 52 عکس در

 

  52 عکس

3  – LMD )Lead Mount Device (یا PTH )Plated Through-Hole(  

 و رود می فرو برد درون قطعه هاي پایه و شده سوراخ برد از هایی محل قطعه نصب براي برد از نوع این در
 بر صورت بدین هندزفري کانکتور و شارژ کانکتور همچون قطعاتی .شود می لحیم برد به قطعه زیرورو از

 را کاري لحیم نوع این نمونه .گردد کمتر برد از آنها جداشدن احتمال تا شوند می لحیم برد روي
  .کنید مشاهده 53 عکس در توانید می
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  LMD برد: 53 شکل

  الکترونیکی و الکتریکی قطعات
 مدار در پیداست نامش از که همانطور مقاومت): Electrrical Resistor( الکتریکی مقاومت قطعه

 بااهمیت بسیار مقاومت هر در گزینه دو. دهد می نشان مقاومت خود از جریان عبور مقابل در الکتریکی
) تلورانس( خطا درصد دیگري و گردد می بیان اهم براساس آن واحد که مقدار از اند عبارت که باشد می
 مقاومت خطاي احتمالی میزان دهندة نشان وزیاد کم عالمت همراه به مقاومت مقدار کنار در که
 اي نقره رنگ به و اندود لحیم آنها سر دو باشند می مشکی اکثراً رنگ به قطعاتی ها مقاومت. باشد می
  .نمایید می مشاهده را SMD ثابت مقاومت چند از نمایی 54 عکس در. باشد می

  .دارند کاربرد آمپراژ و ولتاژ کننده کنترل و) کننده تقسیم( مقسم عنوان به اصل در ها مقاومت

 

 54 عکس

 از هریک کامل شرح به ادامه در که نمود تقسیم متغیر و ثابت اصلی دسته دو به توان می را ها مقاومت
  .پرداخت خواهیم ها دسته این

 شماتیک شکل متغیر مقاومت و دهند می نمایش 55 عکس صورت به ها نقشه در را ثابت مقاومت
  .دارد 56 عکس همچون
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  55 عکس

 

  56 عکس

 داراي فیوزي دسته که نمود تقسیم داراهم و فیوزي دسته دو به توان می نیز را ثابت هاي مقاومت
  .شوند می شناخته نیز فیوز نام به و باشند می کمی بسیار اهمی مقاومت

  فیوزي مقاومت یا فیوز
 الکتریکی مدارات در محافظ عنوان به و باشد می اندك بسیار مقاومتی ضریب با مقامت نوعی اصل در 

  .شود می استفاده شده گرفته درنظر میزان از باالتر آمپراژ عبور برابر در

 شارژ مدار در توانید می فیوزي هاي مقاومت کاربرد از نمونه یک. باشد می F قطعه این اي نقشه حرف
 شدت بررسی جهت درواقع که نمایید مالحظه را فیوز قطعه شارژ ورودي کانکتور از پس همراه تلفن

 میزان باالتر جریان شدت ورود صورت در که است گردیده استفاده شارژ مدار ورودي) آمپراژ( جریان
 نمونه یک 57 عکس در. نماید می محافظت دیگر قطعات از مدار قطع با و سوزد می شده گرفته درنظر

 مقاومت. نمایید می مشاهده را 1100 نوکیا گوشی شارژ مدار نقشه در شماتیک شکل و فیوزي مقاومت
  .باشد آبی یا و قرمز مشکی، هاي رنگ به تواند می فیوزي
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  57 عکس

 مترمولتی هايپراب اتصال با و دهید قرار بازر رنج در را مترمولتی توانید می فیوزي مقاومت تست براي
  .شود شنیده بوق صداي باید سالمت صورت در قطعه سر 2 به

 ستمیها از س ها در نقشه مقدار مقاومت دادننشان يبراها:  خواندن مقدار مقاومت در نقشه روش
  .شود یاستفاده م ریز يها يکدگذار

دو عدد سمت چپ را نوشته  یستیمقدار مقاومت با دنیفهم يروش برا نیاز سه عدد: در ا استفاده -1
عنوان  .به شد خواهد خوانده اهم به مقدار و میبگذار صفر عدد دو آن يجلو در سوماندازه عدد  و به 

اهم خواهد بود و  2200به آن داده شده است مقدارش برابر با  222که با عدد  یمثال مقاومت
 .دیینما دقت آن يها و مثال 58اهم است. به عکس شماره  22مقدار آن برابر با  220مقاومت 

 

  58 عکس

عدد سمت  2 یستیهمانند روش دوم با زیروش ن نیحرف در آخر: در ا کیاز سه عدد و  استفاده -2
در صد خطا (تولرانس) قطعه  انگریو حرف ب میصفر بگذار یستیچپ را نوشته و به مقدار عدد سو با

 هر يبرا خطا درصد زانیم. دیینما اضافه آمدهبه مقدار بدست یستیبا -و آن را با عالمت +/ باشد یم
 .دییمشاهده نما دیتوان یم 59 عکس در را حرف
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 59 عکس

آن  يجا اعداد را نوشته و هرجا که حرف بود به یستینوع با نیحرف: در ا کیاز دو عدد و  استفاده -3
اهم و  لویباشد به ک Kباشد به اهم، اگر  Rو مقدار براساس حرف اگر حرف  دیبگذار زیمم

 .دیینما دقت 60 عکس يها مثال. به گردد یم انیباشد به مگااهم ب Mحرف  که یدرصورت

  
  60 عکس

حرف اول  یعنی. باشد یروش سوم و دوم م بیروش درواقع ترک نیعدد و دو حرف: ا 2از  استفاده -4
. به دارد یم انیمقدار بوده و حرف دوم درصد خطا (تولرانس) را ب ةدهند و نشان زیمم گاهیجا

 .دیینما دقت 61 عکس يها مثال
و با  دیینما میمتر را در قسمت اهم تنظیمولت دیتوان یم زیدار نثابت اهم يها جهت تست مقاومت -5

 در. دییمتر مشاهده نمایمولت شگرینما يمقدار آن را بر رو دیتوان یها به دو سر قطعه ماتصال پراب
و در  دییمتر استفاده نمایرنج اهم مولت نیبهتر است از باالتر ستندیکه اتو رنج ن ییمترهایمولت

 که عدد مشاهده گردد.یتا زمان دیتک کم کن به مقدار رنج را تک شیصورت عدم نما

  
 61 عکس
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  متغیر مقاومت
  .نمود میتقس ریز یاصل دسته دو به ریمتغ مقاومت

  دستی متغیر: الف

 و پتانسیومتر اصلی دسته دو به خود که یابد می تغییر مقدارشان انسان دست با ها مقاومت نوع این 
  .شوند می تقسیم رئوستا

 یا پیوند یک با پایانه سه مقاومت یک)POT( محاوره در : )rPotentiomete( پتانسیومتر -1
 راهبرد براي بیشتر پتانسومترها. است ولتاژ بندي بخش براي ویرایش داراي و است لغزنده دکمه

 .شود می برده بکار صدایی ابزارهاي در صدا راهبرد مانند الکتریکی هاي دستگاه
 را T630 اریکسون گوشی LCD فلت روي پتانسیومتري همراه به بزرگ پتانسیومتر یک 62 عکس در

 مشاهده را پتانسیومتر چند و متغیر مقاومت نماد مدل چندین 63 عکس در و نمایید می مشاهده
  .نمایید می

 .گردد می استفاده آمپراژ کنترل جهت رئوستاها از و ولتاژ کنترل براي پتانسیومتر از اینکه آخر نکته
 

 

 62 عکس
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 63 عکس

حالت  نیکند و در ا میرا تنظ انیکرد که جر يکربندیپ يا گونه به توان یرا م ریمقاومت متغ :رئوستا -2
 .شود یرئوستا شناخته م کیعنوان  به

 کیو تنها  نالیترم کیاند که از  شده يکربندیپ يا گونه به و هستند سر دو ریمتغ يها رئوستاها مقاومت
 ایبدون اتصال درنظر گرفت  توان یکه بدون استفاده است را م گرید نالی. ترمکنند یلغزنده استفاده م

لغزنده  تیموقع رییشده هستند. با تغ یچیپ میس یبه لغزنده متصل کرد. رئوستاها قطعات ماًیآن را مستق
را  انیمقدار جر بیترت نیاد و به اکاهش د ای شیمقدار مقاومت را افزا توان یم ،یعنصر مقاومت يرو

 64 عکس ریوصت دررا کنترل کرد  انیجر توان یمقدار مقاومت رئوستا م رییبا تغ ن،یبنابرا ؛کنترل کرد
 .دییو رئوستا را مشاهده نما ومتریمشخصات پتانس دیتوان یم

 

 64 عکس
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 یطیمح یرمتغ يها ) مقاومتب

در  شتریکه ب یانواع ری. در زابدی رییتغ تواند یآنها م يکار طیها وابسته به شرا نوع از مقاومت نیامقدار  
  نمود. میخواه یتلفن همراه استفاده شده است را بررس

. کند یم دایپ رییقطعه با حرارت تغ نیمقاومت ا زانیم ):thermistorوابسته به حرارت ( يها مقاومت -1
که با باالرفتن دما  NTC (negative temperate confessant) یمقاومت به دو دسته اصل نیا

با باالرفتن دما  که )PTC )Positive temperate confessantو  شود یمقاومت آن کم م
تلفن  يدر مدار باتر PTCدر مدار شارژ و از نوع  NTC. از نوع شوند یم میتقس شود یم ادیمقاومتش ز

 همراه استفاده شده است.
مقاومت آن در  زانیو م باشد یم هیپ 2 يدارا زیقطعه ن نیا ):ستورهایوابسته به ولتاژ (ور يها مقاومت -2

 دیمدار صفحه کل درها  VDRعنوان نمونه از  است. به ریدر مدار متغ يولتاژ عبور زانیبرابر م
 افتیبوده است که در صورت در نیآنها ا فهیاست و وظ شده یم اریسامسونگ استفاده بس يها یگوش

دستگاه خطرناك باشد مقدار مقاومتشان کم  يباال و برا تواند یم اریدست انسان که بس کیولتاژ استات
 VDRیوقت .ندیرا محافظت نما يتا قطعه بعد ندیمنتقل نما نیبه زم یفرع ریولتاژ را از مس نیشده و ا

 یخراب عامل نیبارزتر گفت توان یم و شود حذف برد يرو از حتماً دیبا شود یم خراب یلیدل هر به 
VDR است رطوبت. 

 زانیم باشد، یم یسیمغناط انینوع مقاومت تابع جر نیا ):MDR( سیوابسته به مغناط ریمقاومت متغ  -3
 و تاشو يها ینوع مقاومت در گوش نی. از ارود یباال م یسیمغناط دانینوع در مجاورت با م نیمقاومت ا

 .است دهیگرد استفاده دستگاه بودن بسته ای باز صیتشخ يبرا آهنربا کی همراه به دیاسال
نوع از  نیا ):LDR: LIGHT DEPENDED RESISTORوابسته به نور ( يها مقاومت -4

. شود یآنها کم م یمقدار اهم طینور در مح راتییو با تغ باشند یم طینور مح زانیاز م یتابع هامقاومت
استفاده شده است که در نور آفتاب  شیصفحه نما نهیزم نوع مقاومت در نور پس نیعنوان نمونه از ا به

 قطعه نیا مقاومت مقدار. دینما ینور را کم م Lcdشدن  دهیبه علت بهتر د هیو در سا ادینور صفحه را ز
 یطیمح ریمتغ يها مقاومت ينمادها دیتوان یم 65 ری. در تصودارد عکس رابطه آن به نور تابش زانیم با

 .دییرا مشاهده نما
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  )متغیر مقاومت انواع(نماد  65 عکس

 )inductor( سلف

 عبور هنگام در را یسیمغناط دانیم در یکیالکتر يانرژ که است منفعل قطعه کی، القاگر ای سلف 
 یکیالکتر قطعه کی سلف  که مییبگو میتوان یم گرید یعبارت . بهکند یم رهیذخ آن، از یکیالکتر انیجر

 ییالقا یژگیو يدارا که است شده ساخته یمی. سلف از ساست یسیمغناط القاء تیظرف يدارا که است
آن  ییالقا تیظرف م،یدر س وخم چیپ تعداد شی. با افزاکند یم مقاومت و مخالفت ان،یجر با یعنی است،

 .ابدی یم شیافزا

 داشتن. است »يهانر« آن يریگ اندازه اسیمق و شود یم استفاده  سلف  دادننشان يبرا” L“حرف 
نشان  راسلف  ساختار 66 عکس. کند یم زیمتما قطعات ریسا از را سلف ،یسیاطمغن القاء تیظرف

  .دهد یم

  

 66 عکس
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 سلف با هسته هوا (فاقد هسته)

ارائه  یسیشار مغناط يرا برا ینظم یب ریمس سلف، نیا. ندارد وجود اصالً هسته سلف، نوع نیدر ا
 يبدون هسته دارا يهاآن کم است. سلف یسیمغناط يالقا تیظرف زانیم لیدل نیو به هم دهد یم

فرکانس باال شامل  يها معموالً در کاربردهاسلف نیهستند. ا شتریب شارژ دیتول يبزرگتر برا يهالیکو
  .شوند یاستفاده م ویو راد ونیزیتلو يها رندهیگ

  یسیفرومغناط ای یسلف با هسته آهن

 یها، نوعسلف نیا. است ادیز آنان ییالقا تیها، ظرفسلف نیا يباال یسیمغناط يریبا توجه به نفوذپذ
(پسماند  سیسترزیه لیدلباالتر به يها سلف با قدرت باال هستند، اما قدرت آنان در فرکانس

  نوع هستند. نیاز ا ییها . ترانسفورماتورها نمونهشود یم محدود مخالف، انیجر تلفات و) یسیمغناط

  )Ferrite( تیهسته فرسلف با 

ها در  و خسارت ها نهیهز کاهش باعث که است سلف از ینوع ت،یفر هسته با یکیسلف الکتر
 کیفر دیاز اکس یاست که در اطراف مخلوط يفلز دیاکس کیسرام کی تی. فرشود یباال م يها فرکانس

Fe2O3 ساخت هسته  ينرم برا يهاتیآهن است). از فر باتیترک يدارا کیشده است (فر لیتشک
چند نمونه سلف را  يا نماد نقشه 67در عکس  .شود یم استفاده سیسترزیمنظور کاهش تلفات ه به

 .دیینما یمشاهده م

  
 67 عکس

  :شوند یم يبند دسته ریدر انواع ز زیو کارکرد ن ياز نظر شکل ظاهر هاسلف
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. شوند یم دهیقرمز د ایسبز و  ،یو آب یمشک دیسف د،یسف يها رنگ يدارا هاسلف نیا :ساده سلف)  الف
 ییها نمونه 68. در عکس شوند یشناخته م زین وزیولتاژ است و با نام سلف ف تیتثب هاسلف نیا ۀفیوظ

  .دیکن یاز سلف ساده را مشاهده م

  
  68 عکس

سر  2به  هاپراب نمودنو با وصل دیرنج بازر قرار ده يرا بر رو متریمولت یستیبا هاسلف نیتست ا يبرا
آنتن مشاهده  ایباز، شارژ و  کر،یرا در مدار اسپ هاسلف نی. معموالً ادیبوق بشنو يصدا یستیقطعه با

  .دیینما یم

در  متر یلیم 2در حد  یگرد با ارتفاع ایو  لیمعموالً به شکل مربع، مستط هاسلف نیا :نیبوب سلف) ب
 کی یو گاه باشند یم یبه رنگ اکثراً مشک هاسلف نی. اشوند یم دهید هاتلفن همراه و تبلت يبردها

قطعه وجود دارد. کار  ریکه در ز باشند یم هیپا 3 یال 2 يو دارا شود یم دهیآنها د يبر رو دینقطه سف
 69. در عکس باشد یهمانند تست سلف ساده م زیو تست آنها ن باشد یفرکانس م تیتثب هاسلف نیا

نوع سلف در آن استفاده  نیکه از ا یی. از نمونه مدارهادیینما ینوع سلف را مشاهده م نیاز ا ییها نمونه
  را نام برد. شیمدار نور صفحه نما توان یشده م

 

 69 عکس
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 )Capacitor( خازن

. کند رهیذخ خود در را) یکیالکتر يانرژ نیبنابرا و( یکیالکتر بار تواند یم که است یکیالکتر يا لهیوس 
 از ق،یعا کی توسط که هستند يهاد دو حداقل شامل آنها همه اما دارد، وجود ها خازن از یمختلف انواع

 ای فلز جنس از توانند یم خازن صفحات. است خازن صفحات ها يهاد نیا نام اند شده جدا گریکدی
 و ردیگ یم قرار خازن صفحات نیب که است قیعا يا هیال زین کیالکتر يد قیعا. باشند تیالکترول

... و کاغذ کا،یم ک،یپالست ک،یسرام آب، شه،یش از تواند یم آن جنس و دهد یم شیافزا را خازن تیظرف
  .باشد

. شوند یم استفاده نگیمیتا مدارات در ها مقاومت همراه به آنها. دارند یعیوس يکاربردها ها خازن
 در ها خازن از. شود یم استفاده میمستق ولتاژ راتییتغ سطح کردنصاف يبرا ها خازن از نیهمچن

 عبور را متناوب يها گنالیس یراحت به ها خازن رایز گردد، یم استفاده زین لتریف عنوان به مدارات
 کلمه يابتدا که C حرف با راخازن  .شوند یم میمستق يها گنالیس عبور مانع یول دهند، یم

capacitor جادیا يبرا شود، یم رهیذخ خازن در یکیالکتر بار نکهیا به توجهبا  .دهند یم شینما است 
 را یکیالکتر يها دانیم توانند یم ها خازن. کرد استفاده خازن از توان یم کنواختی یکیالکتر يها دانیم

 يا لهی. وسکرد استفاده يانرژ کردنرهیذخ يبرا آنها از توان یمعالوه  به دارند؛ نگه کوچک يها حجم در
  .رود یم کاربه یکیالکتر بار يساز رهیذخ يبرا که است

 خازن یتظرف

 با را آن و نامند یم خازن تیظرف خازن سر دو لیپتانس اختالف به خازن در شده رهیذخ بار نسبت 
 از شتریب ،یعمل مقاصد يبرا. است ولت بر کولن کی تیظرف معادل فاراد کی. دهند یم شینما فاراد
  .کنند یم استفاده کروفارادیم واحد

 به را فاراد يکای. دهند یم نشان F μنماد با را آن و است فاراد میونیلیم کی معادل کروفارادیم هر
 مانند SMD يها خازن مقدار خواندن. اند کرده ينامگذار او به ،يفاراد کلیما ،یسیانگل دانشمند افتخار
 توان بیضر سوم رقم و خازن مقدار اول رقم دو ندهینما اول رقم دو. است یمعمول یکیسرام يها خازن

  . دیآ یم دستبه) کوفارادیپ( برحسب خازن مقدار روش نیا در. است صفرها تعداد ای خازن ده

 مثال

 104 = 10 × PF 10000 = 0/1 کروفارادیم  
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 ها خازن انواع با ادامه در. دارند وجود یمنف و مثبت تیقطب يدارا و تیقطب بدون نوع دو در ها خازن
 رغمیعل و شوند یم ساخته استوانه شکل به معموالً ها خازن نیا :یتیالکترول يها خازن: دیشو یم آشنا

 تحمل قابل ولتاژ ممیماکز ت،یظرف برعالوه آنها بدنه يرو. هستند ییباال تیظرف يدارا کم، حجم
 قطب که هستند یمنف و مثبت يها هیپا يدارا ها خازن نوع نیا .است شده نوشته زین آن کیالکتر يد

 حذف و کردنصاف يبرا یتیالکترول خازن از. شود یم نییتع خازن يرو بر یرنگ یخط ای نوار با یمنف
 70 عکس در .شود یم استفاده مدارات هیتغذ قسمت در ولتاژ پلیر حذف و نییپا فرکانس با يزهاینو

  .دیینما یم مشاهده را smd نوع از تیالکترول خازن کی ریتصو

 

  70 عکس

 عدسی یا سرامیکی هاي خازن

 جنس از کاررفته به الکتریک دي آن در که است غیرالکترولیتی خازن ترین معمول سرامیکی خازن 
 در زیاد ظرفیت با هاي خازن ساخت امکان رو این از باالست سرامیک الکتریک دي ثابت. است سرامیک

 دلیل همین به شوند، می ساخته عدس شکل به معموالً ها خازن این. است آورده بوجود را کوچک اندازه
 هايقطب ها، خازن این. باالست معموالً ها خازن این کاري ولتاژ .گویند می هم عدسی خازن آنها به

 از یکی .است محیط دماي به آنها ظرفیت بودن وابسته خازن، این بزرگ عیب. ندارند منفی و مثبت
 به دیجیتالی مدارات معموالً. مدارهاست تغذیه در موجود نویز حذف عدسی، خازن مهم کاربردهاي

 سی،آي به نقطه نزدیکترین در تغذیه، بهبود براي بنابراین، هستند؛ حساس خیلی تغذیه ولتاژ نوسانات
 این نمونه 71 عکس در. باشند می تیره و روشن اي قهوه رنگ به ها خازن این. دهند می قرار عدسی خازن
  .بینید می را ها خازن
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  71 عکس

 تانتالیومی خازن

 در مشکی یا و) نارنجی( خردلی هاي رنگ به و باشند می پوالریته داراي هاي خازن جزو ها خازن این 
  .کنید می مشاهده را ها خازن این نمونه 72 عکس در. شوند می دیده همراه تلفن

 

  72 عکس

 خازن تست

 يریگ اندازه آپشن که ییمترهایمولت ای سنج خازن توسط تنها F فاراد برحسب خازن تیظرف زانیم 
  .است ریپذ امکان مترها LCR و دارند خازن
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  متر LCR یا مترمولتی توسط خازن گیري اندازه و تست

-مولتی که درصورتی. کنید متصل خازن سر دو به را ها پرآب و گذاشته خازن قسمت روي بر را سکلتور
 از قبل نباشد رنج اتو اگر اما دهد، می نمایش و محاسبه را خازن مقدار باشد اتورنج متر، LCR یا متر

  .فاراد میکرو 10 مثال طور به کنید مشخص را خازن رنج تست،

 را  آن خرابی یا صحت توان می چگونه نداشت، را خازن گیري اندازه قابلیت مترمولتی که درصورتی ما
 .نمود تست

 مثبت هاي پایه به را مترمولتی مشکی و قرمز هاي فیش و گذاشته  Rمقاومت روي را مترمولتی سکتور
 خازن زیرا شود، می داده نمایش  ΩM محدوده در اهمی مقدار سپس. کنید متصل خازن منفی و

. گردد می مشاهده مقاومت و شود می جاري خازن در جریانی و شده شارژ مترمولتی باتري توسط
 شنیده بوق صدا باشد، بازر یا بوق حالت روي را مترمولتی وقتی یا دهد نشان صفر مقدار کهدرصورتی

 و شنیده بوق تک صداي تانتالیوم هاي خازن مورد در .باشد می خراب یا شده کوتاه اتصال خازن شود،
  .گردد می قطع سپس

 جهت به هاپراب صحیح اتصال با و داد قرار دیود رنج روي را مترمولتی توان می دیگر تست نوعی در
 خازن شارژشدن معنی به که شود می دیده شدناضافه حالت به مترمولتی روي عدد شمارش صحیح

 خازن دشارژشدن معنی به گه بود خواهد پایین سمت به شمارش هاپراب نمودنبرعکس با و است
  .است

 )Diode( دیود

دارند که  یمتنوع يها مدل ودهاید .باشد یم رسانا مهین اژیقطعه ساخته شده از آل نیقطعه اول نیا 
 یکی ودید .است یکیالکترون مهم مباحث از یکیبوده و شناخت آنها  N -Pساختار آن براساس اتصاالت

 يمثالً در مداراها .شود یاستفاده م ياریبس یکیالکتر ياست که در مدارها يهاد مهیاز انواع قطعات ن
-P اتصاالت کار طرز دیبا ستیچ ودید میآنکه بدان يبرا...  ولتاژ و يو رگوالتورها ها چیسوئ کسوسازها،ی

N نوع  مادهقطعات از اتصال  نیا .میبشناس یخوب را بهN  و نوعP و  شوند یم ساخته کتایصورت  به
 خودش از جهت کی در را انیجر که است شکل نیو عملکرد آن به ا است نالیترم ای هیدو پا يدارا

  .دینیب یم 73 عکسرا در  ودیاز د يا . نمونهدهد یم عبور
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  73 عکس

 ودید یداخل ساختار

 قرار اتصال نیدر طرف p و n نوع یکه ناخالص شوند یساخته م doping ندیتوسط فرآ P-N اتصاالت
  .آزاد شده است يها الکترون و ها حفره جادیا باعث و دارد

 اسیبا میاست که بدان نیا ودیموضوع مهم در استفاده از د هک :(forward bias) میمستق اسیبا
  ست؟یچ میمستق

 شود اعمال آن به میمستق اسیکه ولتاژ بایوجود ندارد تا زمان یالکترون ییجا جابه چیدر حالت تعادل ه
  )74(عکس  .شود یگفته م میمستق اسیحالت با نیبه ا .از آن عبور کند انیجر و

  
  74 عکس
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 (Cathode) و کاتد (Anode) آند يها هیپا

 يهاد مهیو بور به ماده ن ومینیآلوم وم،یاز نوع گال ییها یناخالص توان یم P هیشدن ناح ساخته يبرا
 P هیناح .شود یم جادیا هیناح نیا در حفره يادیز اریبس تعداد مواد نیشدن ادر اثر اضافه .اضافه کرد

از  N هیناح يبرا .سازد یمثبت آن را م تهیو پالر شود یم شناخته آند عنوان به ودید کیدر 
 هیناح نیا در الکترون ادیکه باعث ازد شود یاستفاده م کیو آرسن موانیمثل فسفر، آنت ییها یناخالص
 .است یمنف تهیپالر يکاتد گفته شده و دارا N هیبه ناح .شد خواهد

  (reverse bias) معکوس یاسبا

عبور  یودجهت از د یکدر  یانکه جر یمتوجه داشته باش یدبا یستمعکوس چ یاسبا یمآنکه بدان يبرا
 یهو پا n یهبه ناح یهمثبت تغذ یهو پا یمرا برعکس کن یوداعمال شده به د یهاگر جهت تغذ .کند یم

کرده و  ینینش اتصال عقب یگرها به سمت د که حفره شود یباعث م یممتصل کن p یهآن را به ناح یمنف
از  یکم یاربس یانجر دهد یاتفاق رخ م ینا یوقت .کنند یها هم در جهت مخالف حرکت م الکترون

 یانعبور جر یهتخل یهشدن ناح تر یضبا عر .شود یم یضعر یهتخل یهو ناح کند یعبور م P-N اتصال
معکوس ممکن  یاسدر با یوداستفاده از د .شود یمعکوس گفته م یاسحالت با ینبه ا .شود یتر م سخت

 یانجر یتهدا توانند یم یبهمن یاخاص مثل زنر و  یودهايد .شود یهتخل یهاست باعث شکست ناح
  )75(عکس  .استفاده شوند یطشرا ینمعکوس را به دست گرفته و در ا

  
  75 عکس

 توانید یم یرز 76را در عکس  یودانواع د  است و شکل نقشه یاديز يانواع و کاربردها يدارا یودد البته
  .ینیدبب
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  76 عکس

  دیود انواع

 یانتا با کمک آنها بتوان جر شوند یمتناوب بکار برده م یانجر يعموماً در مدارها :یکسوساز دیود
  Rectificationیا یکسوسازي یاتعمل ینکرد. ا یلتبد  (DC)یممستق یانا به جرر) AC( بمتناو

 یکلمتناوب مانع از گذر س یانجر یردر مس یودد یکبا قراردادن فقط  توانید یشما م .شود یم یدهنام
  Half Waveیاموج  یمن یکسوسازيروش  ین. به ایددر جهت مورد نظر در مدار باش یانجر یمنف

  .شود یگفته م

 دیود کند، می کار متغیر خازنی ظرفیت با که الکترونیک در دیودها انواع از یکی: یخازن دیود
 از است تابعی خازنی ظرفیت این مقدار. است  )تنظیمی دیود  یا واریکاپ دیود( واراکتور دیود  یا خازنی
  .دهیم می دیود  هاي پایه به که ولتاژي

 شده لیتشک رسانا مهین –آن از فلز  وندیاست که پ ودید ینوع :(Schottky Diode) یشاتک ودید
 Low Voltage) نییپا ولتاژ ودیو د (Hot Carrier Diode) داغ حامل ودید که ودید نیا. است

Diode) يعاد يودهاید در. دارد یکم ولتاژ افت و باال اریبس نگیچیسوئ سرعت شود، یم دهینام زین، 
افت ولتاژ  ،یشاتک ودید کیدر  که یولت است، درحال1.71.7   تا0.60.6   نیب ودید سر دو ولتاژ افت

 سرعت سبب تر، نییپا ولتاژ افت نیولت قرار دارد. ا0.40.4  تا0.150.15  معموالً در محدوده
والتر  ،یآلمان کدانیزیبه افتخار ف یشاتک ودید .شود یم ودی، بازده بهتر دجهیدرنت و باالتر نگیچیسوئ

 .شده است ينامگذار یشاتک

صورت عمل نیبه ا و است هیپا 2 يدارا یمعمول يودهاید ریسا همانند يکاربرد قطعه نیا :ودید فوتو
 یاسام .کند یم لیتبد یکیالکتر انیاطراف خودش جذب کرده و آن را به جر طیکه نور از مح کند یم
 ست.ا زی) نPhoto-Sensor( ي) و سنسور نورLight detectorآشکارساز نور ( ود،ینوع د نیا گرید
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است که در آن با  N -Pیناخالص یوندپ یودد یک  (Tunnel Diode)یتونل یاتونل  یودد :یودد تونل
 زنی تونل پدیده توسط الکتریکی جریان دیود این در. یابد یکاهش م یکیالکتر یانولتاژ، جر یشافزا

 یاربس کلیدزنی ادوات عنوان به تونلی دیودهاي. آید یوجود م) بهرسانا یمهدر ن یلشدن سد پتانس(سوراخ
 و باال فرکانس سازهاي نوسان در دیودها این از همچنین. روند یکار مبه یوترهادر کامپ یعسر

 .شود یاستفاده م ها کننده تقویت

 کاتد به آند از انیجر عبور ةاجاز تنها نه ،یمعمول ودید برخالف که است ودید  از یخاص نوع زنر: ودید
 زین رود، فراتر »زنر ولتاژ« به موسوم ینیمع حد از ولتاژ کهیزمان معکوس، جهت در بلکه دهد، یم

 ولتاژ ای زانو ولتاژ  شکست، ولتاژ  جمله از يگرید يها نام به را زنر دولتاژ. دهد یم عبور را انیجر
 او نام به و شد کشف زنر کالرنس  دست به يالدیم 1915 سال در زنر ودید. شناسند یم زین یبهمن

  .گرفت نام زنر، ودید

 مشخصات که است ودهایاز د ینوع خاص :LED ای (Light Emitting Diode) نورافشان ودید
 در را انی، جرLED کی که است یمعن نیبد نیدارد. ا  PNوندیپ  ودید کی با یمشابه اریبس یکیالکتر
 .کرد خواهد سد معکوس جهت در را آن اما داد، خواهد عبور میمستق جهت

ساخته شده و بسته به ماده  ادیز باًیتقر یبا ناخالص رسانا مهینازك از ماده ن اریبس هیال کیاز  يد يآل ا
مشخص ساطع  یفیموج ط با طول ینور رنگ کیشود،  میمستق اسیبا یوقت ،یو مقدار ناخالص رسانا مهین
باز  تیباند ظرف يها با حفره رسانا مهین تیباند هدا يها شود، الکترون میمستق اسیبا ودید یوقت .کند یم

- به. کنند یم ایمهرنگ)  (تک کیمولد نور مونوکرومات يها فوتون  يبرا را یکاف يانرژ و شوند یم بیترک

 یرنگ ینوران یخروج کی و شوند جدا وندیپ از توانند یم ها فوتون نیا از يتعداد نازك، هیال وجود لیدل
 ينور يانرژ به را یکیالکتر يانرژ است، میمستق اسیبا LED یوقت که گفت توان یم پس. کنند دیتول
 کی PN وندیپ  .است متفاوت اریبس يعاد ودید  کینسبت به  LED کیساختار  .کند یم لیتبد

LED  یکیپالست یاپوکس نیرز کیاز (Plastic Epoxy Resin) است شده دهیشفاف و سخت پوش 
محافظت  LED شوك و لرزش از و دهد یم لیتشک را کره مین کی شکل به يا بدنه ای پوسته که
 LED یاپوکس نیرز بدنه. کند ینم منتشر را يادیدرواقع نور ز LED که دیجالب است بدان .کند یم

 کینور منتشر شده از آن، به سمت باال متمرکز شده و مانند  يها که فوتون شود یساخته م يا گونه به
 .رسد یدرخشان به نظر م LED يباال یاست که نور خروج لیدل نی. به همشوند یلنز متمرکز م

ها، ساختار LED از یبرخ. ستین کره میها به شکل نLED  همه یاپوکس پوسته حال، نیبا ا
اما  هستند، ينوار صورت به ای و است مسطح آنها ییباال صاف سطح و دارند يا استوانه ای یلیمستط

، نیهمچن .است شده هیتعب آنها نیریز قسمت در که دارند هیها دو پاLED گفت که همه توان یم
مشخص  رمسطحیغ اینقطه مسطح  کیبا  ،یمنف نالیترم ایمدرن، کاتد  يها LED همه در باًیتقر

  .آند است هیآن کوتاهتر از پا هیپا ای شود یم
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  دیود تست يها روش

 دیود در بوق تست 

) بازر( بوق صداي اگر بگیرید) کوتاه اتصال تست( بوق تست آن از است بورد روي دیود که درحالی
  .باشد می خراب دیود شد شنیده

 ودید رنج يرو متریمولت با ودید تست  

 آند سر به را قرمز پروب و داده قرار ودید يرو را متریمولت  سلکتور. دیکن جدا مدار از را ودید ابتدا در
 متریمولت حالت نیا در دیکن وصل) ودید يرو دیسف نوار سمت( کاتد سر به را یمشک پروب و

 آند به را یمشک پروب و کرده عوض را هاپروب يجا اگر حال. دهد یم نشان ولت برحسب را يمقدار
 نشان OL صورت به را تینها یب مقدار متریمولت دیبا که دیکن وصل ودید کاتد به را قرمز پروب و

  .دهد ینم عبور خود عکس جهت در را یانیجر ودید یعنی دهد

  ترانزیستور 
 یا تقویت براي و است الکترونیک در مداري ۀقطع مهمترین (Transistor) :انگلیسی به( ترانزیستور

 مواد از که است جامد حالت ادوات از یکی ترانزیستور. رود می کاربه ها سیگنال وصل و قطع
 پیوندهاي داراي خود ساختار در ترانزیستور یک. شود می ساخته ژرمانیم و سیلیسیم مانند رسانایی نیمه
  :شوند می تقسیم کلی دسته دو به ترانزیستورها .است P نوع و N نوع

  (BJT) دوقطبی اتصال یستورهاي) ترانز الف

  (FET)  میدانی اثر ترانزیستورهاي) ب

 و خروجی بین رسانایی مشترك، ترمینال و ورودي بینها  FET در ولتاژ و ،ها BJT در جریان اعمال
 مشخصات. شود می آنها بین جریان شدت کنترل سبب رو این از دهد، می افزایش را مشترك ترمینال

 کاریشان فرکانس و توان به توجه با ترانزیستورها ظاهري شکل. دارد بستگی آنها نوع به ترانزیستورها
 تقویت( شوند می استفاده ها کننده تقویت در ترانزیستورها آنالوگ، مدارهايدر  .است متفاوت
 منبع( غیرخطی و خطی شده تثبیت تغذیه منابع نیز و...)  رادیویی، امواج صوت، مانند هایی سیگنال

 استفاده الکترونیکی) کلید( سوییچعنوان  به ترانزیستورها از دیجیتال مدارهاي در). سوییچینگ تغذیه
 مجتمع مدارهاي در پیوسته هم بهصورت  به بلکه جداگانه، ۀقطع یکصورت  ندرت به اگرچه به شود، می

 با حافظه ،(logic gates) منطقی هاي گیت شامل دیجیتال مدارهاي. روند می کاربه یکپارچه
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 .هستند (DSP) دیجیتال سیگنال هاي پردازنده و ها ریزپردازنده ،(RAM) تصادفی دسترسی
 امیتر و) Collector کننده جمع( کالکتر یا کُلکتور ،)Base پایه( بِیس: دارد پایه سه ،BJT یستورترانز

عنوان  به یستور. ترانزکنید یرا مشاهده م smd یستورترانزچند  77). در عکس Emitter منتشرکننده(
 کارروشن و خاموش، به یتدر دو وضع یدکل یکعنوان  به یجیتال،اغلب در مدارات د یستوها: ترانزسوئیچ

  .روند یم

  
  77 عکس

 دنبالبه هیپا 3 نیو در ب میده یقرار م ودیرا در رنج د متریمولت ستوریترانز تست يبرا :ستوریترانز تست
است  سیب هی. آن پابدهد) کی ریز ياعشار عددراه ( ودیهمچون د گرید هیکه به دو پا میگرد یم يا هیپا

و اگر  باشد ی) می(منف npn ستوریآن ثابت بماند نوع ترانز يو اگر به هنگام تست پرآب قرمز بر رو
آنکه عدد کمتر دهد  گرید هیدوپا نی(مثبت) است و در ب PNP ستوریثابت ماند نوع ترانز یپرآب مشک

نماد  78است. در عکس  کنندهجمع( تریام هیپا يگری) و آن دCOLLECTOR( کنندهجمع هیپا
  .دیینما یرا مشاهده م BJT ستوریترانز يمدار

  
 78 عکس
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 )IC (INTEGRATED CIRCUIT 

 مدار نیهمچن IC اختصار به ای  Integrated circuit :یسیانگل به  یس يآ  ای مجتمع مدار 
 از يا مجموعه به ند،یگو یم زین  (Microchip)زتراشهیر ای  (Chip)تراشه  آن به که 1کپارچهی

 رسانا مهین مواد جنس از) پیچ( کوچک صاف سطح کی يرو بر که شود یم گفته یکیالکترون يمدارها
 .است شده داده قرار )میسیلیس جنس از معموالً(

 به توجه با. باشد یم ستوریترانز و سلف  خازن، مقاومت، لیقب از ییاجزا شامل عموماً یکیالکتر يمدارها
 ای Passive يها المان از تر راحت مجتمع يمدارها يها يتکنولوژ در ستوریترانز ساخت ندیفرا نکهیا

 يساز ادهیپ ستورهایترانز توسط را ویپس يها المان نیا دهند یم حیترج طراحان است، گرید منفعل
 با سپس ند،ینما لیتبد ستوریترانز به را یکیالکترون يمدارها يها المان یتمام ممکن حد تا و کنند

 اریبس تعداد يحاو معموالً تراشه هر. کنند يساز ادهیپ را آنها مجتمع يمدارها ساخت يها يتکنولوژ
 مانند ؛يهاد مهین  ماده از يا هیال داخل در يا دهیچیپ يفناور  از استفاده با که باشد یم ستوریترانز يادیز
 اکثر در ها تراشه امروزه. شوند یم ساخته مجتمع يمدارها ساخت يها پروسه  با همگون میسیلیس

 .روند یم بکار گسترده يابعاد در ها انهیرا  ژهیو به و یکیالکترون يها دستگاه

 آنها رامونیپ عیسر يها شرفتیپ و رساناها مهین ةدربار بشر اتیکشف مرهون ها تراشه وجود
 ساخته مجتمع مدار يها يتکنولوژ در که يمدار المان نیمهمتر. باشد یم ستمیب سده  يها انهیم
 يمدارها سازنده نیمهمتر عنوان به نتلیا شرکت. باشد یم) MOSFET( یسیانگل  به ماسفت  شود، یم

  .است شده شناخته جهان در مجتمع

 کیالکترون در یس يآ کاربرد

 یخروج ریمقاد توان یم ،يورود از ییباال تعداد به قطعه نیا بودن دارا و ها IC ساخت با توجه با
 وتریکامپ پردازنده ای Cpu به ستیکاف ها یس يآ کاربرد درك يبرا. کرد دیتول و پردازش را یمتنوع
 بر بالغ و شوند یم دیتول یس يآ يتکنولوژ از استفاده با وتریکامپ يمرکز ییها پردازنده. دیکن توجه

 که است يا گونه به مجتمع يمدارها از یبرخ یطراح البته. دارد وجود آن در ستوریترانز ها ونیلیم
 که PROM ۀزتراشیر از مثال عنوان به. نمود استفاده یکیالکتر مدار در حافظه عنوان به آنها از توان یم

 .شود یم استفاده وتریکامپ ROM ساخت در شود، یم شناخته يزیر برنامه قابل ۀحافظ عنوان به
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 شود؟ یم دیتول چگونه یس يآ

IC  سطح قراردادن کنترل تحت کار نیا لیدل. کنند یم دیتول زیتم اتاق نام به یاتاق در را ها 
 يا هیال در را مختلف یکیالکتر يمدارها ،یسيآ انواع ساخت يبرا. است ينور يها فیط و ها یناخالص

 يتکنولوژ. کنند یم تکرار هیال چند در را اتیعمل نیا. دهند یم قرار کونیلیس فریو نام به میسیلیس از
 تنها لیدل نیهم به. است دهیچیپ اریبس  یس يآ انواع دیولت خاص يها یطراح نیهمچن و ساخت

 يجا به ها یس يآ دیتول در یتازگ به. دارند را مجتمع مدارات ای IC دیتول ییتوانا يمحدود يکشورها
. شود یم مجتمع مدار حجم کاهش باعث ستوریترانز از استفاده. شود یم استفاده ستورهایترانز از خازن

 که شود یم استفاده  MOSFETستوریترانز و  BJTیدوقطب يستورهایترانز از ها زتراشهیر ساخت در
 .شوند یم شناخته Cmos و TTL مجتمع مدار عنوان به بیترت به

  )IC( مجتمع مدار انواع

 IC نیا. کنند یم يبند میتقس یمختلف انواع به آن ییکارا نوع نیهمچن و ساخت نوع براساس را ها 
 .است زتراشهیر انواع دیتول خاص يها یطراح و يتکنولوژ علت به يبند طبقه تنوع

 کاربرد نظر از یس يآ انواع

 :کنند یم يبند طبقه ریز انواع به را ها IC ،ییکارا و کاربرد نوع اساس بر

 ها سیگنال روي بر خطی فرایندهاي انجام یا تقویت: خطی سی آي 
 هايسیآي ESD 
 الکترونیک مدارهاي در حافظه و منطقی مدار دربرگیرندة: دیجیتالی سی آي 

 یاتیعمل يها کننده تیتقو و یمخابرات يمدارها ساده، يها کننده تیتقو در یخط مجتمع مدار از
 و حسابگرها وتر،یکامپ همچون يها دستگاه در یتالیجید مجتمع مدار از نیهمچن. شود یم استفاده

 يها یس يآ  از تر راحت مراتب به یتالیجید يها IC دیتول و یطراح. شود یم استفاده ها زپردازندهیر
  .است یخط يها IC از شتریب اریبس مراتب به زین یتالیجید يها یس يآ کاربرد. است یخط

 متر یلیم 5 در 5 حد در کوچک اریبس و يا نقره رنگ به شتریب همراه تلفن در ESD يهایسيآ
 برده بکار ساکن تهیسیالکتر يالقا از کنندهيریجلوگ عنوان که است BGA آنها هیپا نوع و باشند یم
  .است دهیگرد یم استفاده وفور به میقد در دیکل صفحه مدار در یسيآ نیا از. شوند یم
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 کی آن يرو بر نقشه در معموالً و باشد یم لیمستط ای مربع صورت به معموالً هایسيآ يا نقشه شکل
  .باشد یم یسيآ آن جهت انگریب که شود یم داده نشان مثلث ای رهیدا

. نمود میتقس) هیپا ریز( هیپا و هیپا دور گروه دو به توان یم نصب ةنحو و هیپا نوع نظر از را هایسيآ
 از زین هیهو ابزار با توان یم نمود مشاهده را آنها يها هیپا توان یم که جهت آن از هیپا دور يهایسيآ

 هیپا طرف چهار و) DIP( هیپا طرف دو گروه دو به خود هایسيآ نیا. کرد نصب ای و نمود خارج برد
(QFP) دیینما یم مشاهده را یسيآ نوع دو نیا 79 عکس در. شوند یم میتقس. 

  
 79 عکس

 در گرد هیپا( bga و) مربع ل،یمستط هیپا( BGY یاصل دسته دو به توان یم زین را هیپا ریز يهایسيآ
  .دیینما یم مشاهده 80 عکس در را هایسيآ نیا نمونه. میینما میتقس) ریز

  
 80 عکس

 قبل که است بهتر و دارد یمس ییها هیپا نو یسيآ که است نیا BGY يهایسيآ نهیزم در مهم ۀنکت
 BGA يهایسيآ مورد در و گردد نصب ترراحت تا دیینما اندودمیلح را آن يها هیپا هیهو با نصب از
  .باشد یم میلح از ها هیپا جنس که مییبگو دیبا
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 ریخم حاتیتوض که گردد یم استفاده فلکس ریخم از برد يرو یسيآ گذاشتن ای و برداشتن جهت
  .دیینما مشاهده دیتوان یم کامل طور به یمصرف يابزارها بخش در را فلکس

 یبررس با نجایا در. شناسند یم آن یفن عدد با را یسيآ هر بلکه ندارند يعدد مقدار هایسيآ
  .دییفرما توجه 81 عکس به. میینما یم ارائه را يتر جامع حاتیتوض یسيآ کی يرو يها نوشته

  
 81 عکس

 و عدد يتعداد بعد خطه. است بسته نقش یسيآ دکنندهیتول شرکت نام چپ سمت بعضاً و اول خط
 به مقدار نیا نمودن سرچ با و باشد یم یسيآ یفن عدد همان نوشته نیا که دیینما یم مشاهده را حرف
 آن يکاربرها و نظر مورد یسيآ يراهنما لیفا به دیتوان یم گوگل در DATA SHEET کلمه همراه

 قطعه آن از یکامل حاتیتوض و است PDF لیفا کی هایسيآ تیش تاید معموالً. دیینما دایپ یدسترس
  .دهد یم ارائه را

 تیتقو يهایسيآ. نمود میتقس توان یم یمحاسبات ای و تیتقو لتر،یف يکاربردها در معموالً را هایسيآ
 نشان ها نقشه درD  حرف با را) تالیجید( یمحاسبات و Z حرف با را يلتریف ،N حرف با معموالً را
  .گردد یم استفاده U حرف از هایسيآ يبرا کالً دیجد يها نقشه در اما دهند، یم

 در که دارد وجود یزن شابلون نام به یتخصص مینما ذکر دیبا BGA يسر يهایسيآ با رابطه در
 نام به ییها ورق توسط مجدداً و شود یم برداشته برد يرو از یسيآ مجدد استفاده جهت یکل مفهوم

 سواپ اتیعمل در کار نیا که میینما یم يسازهیپا قلع ریخم م،یلح ریخم تر،یه) Stanseel( شابلون
 و میده یم حیتوض را یزن شابلون مراحل هیکل گرید يها بخش در. است تیاهم حائز اریبس فونیآ
  .دیینما استفاده زین کتاب DVD در موجود يها لمیف از دیتوان یم
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 رگوالتور

 .کننده میتنظ یعنی رگوالتور واژه خود و .است  کردنمیتنظ يمعنا به regulate فعل از برگرفته

 مفهوم کی رگوالتور چون( ولتاژه رگوالتور منظور رگوالتور میگویم متن در هرجا میبگو همه از اول
 در که است مهم یلیخ ما يبرا .کند یم میتنظ را  ولتاژ رگوالتور  ما يبرا نجایا در حال )است یکل

 يها المان به تا باشد نداشته ینوسان که میباش داشته  ازین مورد زانیم به و ثابت ولتاژ کی مانیخروج
 در يولتاژ همراه تلفن در يباتر یول است، ولت 1,8 ولتاژ به ازین ییجا در مثالً نرسد یبیآس مدارمان

 يورود عنوان به ولتاژ کی رگوالتور به شما .است مشخص رگوالتور به ازین پس دارد را ولت 4 حدود
 82 عکس در .داد خواهد يداریپا و ثابت ولتاژ یخروج در خود ساختار براساس هم رگوالتور و دیده یم

  .دینیب یم را )SMD( یخرچنگ و BGA يبند بسته با رگوالتور نمونه دو

  
 82 عکس

ESD 
ساختار  .شود یم استفاده  ESDيهایسيآ از ساکن تهیسیمحافظت مدار در برابر ورود الکتر يابر

در  ماًیکه دست انسان مستق یزنر است. معموالً در مناطق يودهایاز د يادیها مجموعه ز ESD یداخل
. دارند يا شهیش یو حالت يا ها به رنگ نقره Esdکاربرد دارد.  کارت میتماس با برد است مانند مدار س

 .دیکن یمشاهده م 83را در عکس  لترهایف نینمونه ا

  



 79                                                                                                               الکترونیک                                2 فصل
      

 

 83 عکس

EMIF )Electro Magnetic Interference( 

از قطع و  یناش ی(که گاه سیاز تداخل الکترومغناط یناش زینو  برابر در را مدار که هستند ییهایسيآ 
 . به اثرکنند ی) محافظت مشود یم جادیها ا دستگاه گریبر اثر امواج د یدر همان مدار و گاه انیوصل جر

EMI یگاه RFI شود یگفته م زین. 

RFI= Radio Frequency Interference 

آن را در برابر  ،RFI زینو برابر در مدار محافظت برمعموالً عالوه EMI يهایسيآ   معمول يها جیپک
  .کنند یمحافظت م زین ESD ساکن تهیسیالکتر هیتخل

 

 emif فیلتر 84 عکس

 )گوشی کپسول( اسپیکر

 به چیپ میس از قطعه نیا یداخل ساختار. رساند یم کاربر گوش به را رندهیگ تماس يصدا قطعه نیا 
 نیا. گردد یم استفاده صوت به یکیالکتر يانرژ لیتبد جهت و است دهیگرد لیتشک آهنربا کی همراه
 صوت و گردد یم جادیا نوسان آن در یکیالکتر انیجر اثر در که باشد یم زین نازك پرده کی يدارا قطعه
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 مین آمپراژ و ولت 2 ولتاژ يرو بر هیتغذ منبع توسط دیتوان یم قطعه نیا تست يبرا. دینما یم جادیا را
 قطعه خش خش يصدا دنیشن صورت در قطعه يها هیپا يرو بر هاپراب نمودنوصل و قطع با آمپر

  .است سالمت

  
 اسپیکر نمونه: 85 عکس

 بازر

 ساختار. شود یم برده کار به بلند يصداها گرید نیهمچن و دستگاه زنگ يصدا پخش جهت قطعه نیا
  .باشد یم یگوش کپسول همانند زین آن تست روش و بوده کریاسپ قطعه همچون آن یداخل

  
  بازر نمونه: 86 عکس

 میکروفن

 ها کروفنیم. گردد یم استفاده ارسال يبرا یصوت امواج افتیدر جهت دستگاه صوت مدار در قطعه نیا 
  .میینما میتقس Sisonic و یخازن دسته دو به میتوان یم را
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 خازنی میکروفن

 يها کروفنیم بازار در. است یمنف يگرید و مثبت یکی که باشد یم هیپا دو يدارا تنها کروفنیم نوع نیا
 که دارد وجود متحدالمرکز صورت به هیپا دو ها کروفنیم در. باشند یم ها کروفنیم نیهم از میس يدارا
 دار میس يها کروفنیم در و باشد یم مثبت قطب) کوچک( یداخل و کروفنیم یمنف یرونیب رهیدا

 .باشد یم مثبت) قرمز( گرم رنگ و یمنف) یمشک ،یآب( سرد يها رنگ

  
 خازنی میکروفن نمونه: 87 عکس

 )دیجیتال( Sisonic میکروفن

 ها کروفنیم نیا. باشد یم کیسونیس دسته گردد یم استفاده همراه تلفن در که ها کروفنیم گرید نوع 
 به و باشند یم حساس اریبس زین حرارت به نسبت نیهمچن و باشند یم حساس صوت افتیدر در اریبس

 و ضیتعو نیقوان و ضیتعو روش. میبده حرارت آنها بر ماًیمستق یستینبا برد يرو بر يگذاریجا هنگام
 شده داده حیتوض کامل صورت به صوت مدار قسمت در هیپا دو کروفنیم با يساز معادل روش یحت

 هستند عبارت که است مهم هیپا سه حداقل که باشند یم هیپا 6 ای و 4 ،3 يدارا ها کروفنیم نیا. است
 شکل در که دارند ییطال رنگ به يا بدنه معموالً) یدهانیجر( تاید ای اسیبا هیپا و مثبت ،یمنف از

  .دینیب یم را آنها از ییها نمونه
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  Sisonic میکروفن هاي نمونه: 88 عکس

 

  پایه 3 سیسونیک میکروفن هاي پایه: 89 عکس

 کانکتورها

مختلف مدارات  يها اتصال بخش يهستند که معموالً برا یقطعات ) Connectorیسیانکتور (به انگلک 
 دهنده اتصال یعنیست و خود کانکتور ااتصال  يبه معنا Connectواژه کلمه  نیا شهی. رروند یکار مبه

 یصورتکه به میهست لیمتما ایو  دوجود دار یکه احتمال قطع ییجاها در معموالً قطعات نیاست. ا
. شود یاستفاده م م،یکن ضیتعو تنها را بخشن آبخش خراب شد  کی اگر میناباشد که بعداً بتو

از  .دست هستند نیاز ا ددارن ضیبه تعو ازیکه ن ییبردها و یجانب قطعات اتصاالت ه،یتغذ يها يورود
 ،يآنتن، هندزفر میس ش،یبه کانکتور شارژ، کانکتور صفحه نما توان یانواع کانکتور در تلفن همراه م

  .نمود اشاره گرید موارد ياریبس ای و دیکل صفحه
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فرو رفته و ارتباط  یداخل مادگ يوجود دارند که درواقع قسمت نر يو نر یدر دو دسته مادگ کانکتورها
 دیکه ارتباط نبا ییو مواد نارسانا در جا یکی. کانکتورها از مواد رسانا جهت اتصال الکتردینما یرا برقرار م

 .دیینما یشارژ را مشاهده م ياز کانکتورها ییها نمونه ریشده است. در شکل ز لیوجود داشته باشد تشک

 

 شارژ کانکتور نمونه: 90 عکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تهران دیباگران هنري فرهنگی موسسه  /  استاد همراه تلفن افزار نرم و افزار سخت تعمیرات                       84   
 

 

 

 

  

  3 فصل
  

  

  

  

  
  

 

موبایل



 85                                                                                                                              موبایل                          3 فصل
      

  

 )Disassembly Mobile( موبایل بازکردن 

 زین کار نیا جهت و میباش داشته یدسترس آن برد به دیبا همراه تلفن يافزار سخت ریتعم جهت 
 و باز يها لمیف از است بهتر شهیهم همراه تلفن استاندارد بازنمودن يبرا. میکن باز را دستگاه ستیبا یم

 يجستجو با دیتوان یم ها لمیف نیا آوردنبدست يبرا. میینما استفاده) Disassembly( بست
Disassembly مشاهده را دستگاه حیصح بازنمودن لمیف گوگل تیسا در دستگاه مدل همراه به 

  .دیینما

 از پس که است مهم مطلب نیا ها تلفن همه در PCB به دنیرس و بازنمودن در :1 مهم نکته
  .دیکن جدا برد از را يباتر همه از اول پشت، درب بازنمودن

 ریز در را طلق متر یلیم 3 از شتریب پشت درب جدانمودن يبرا طلق از استفاده هنگام به :2 مهم نکته
 نرم سپراتور هات دستگاه ای تریه با درجه 140 تا 120 حرارت با را درب چسب حتماً و دینبر فرو درب

  .دیینما

Samsung A8 Disassemblly 
  .دیینما یم مشاهده را سامسونگ A8 یگوش حیصح بازنمودن ةنحو 101 تا 91 ریتصاو در

  .دیینما خاموش را دستگاه 91 عکس مانند ابتدا

  
  91 عکس

  )92 عکس. (دیینما خارج را دستگاه کارت يممور و کارت میس خشاب سپس
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  92 عکس

  .دیکن آزاد 93 عکس مانند را Lcd ریز چسب درجه 120 يدما در تریه از استفاده با

  
  93 عکس

. دیینما آزاد را LCD طلق لهیوس به و آورده باال یکم را Lcd تاچکش توسط 94 عکس همانند سپس
  .دینفرست داخل به را طلق متر یلیم 3 از شیب دیکن دقت

  
  94 عکس
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  .دیینما جدا 95 عکس مانند را lcd فلت

  
  95 عکس

  .دیینما باز را 96 عکس همچون دستگاه يها چیپ

  
  96 عکس

  .دیینما جدا را وسط میفر 97 عکس همانند Spatol توسط حال

  
  97 عکس

  .دیینما جدا پنس توسط 98 عکس مانند را دستگاه يباتر فلت حال
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  98 عکس

  .دیینما باز را 99 عکس مانند میفر به برد چیپ عدد 2 اکنون

  
  99 عکس

  .دیساز خارج را برد و نموده جدا برد از 100 عکس مانند را کریاسپ قطعه و آنتن میس فلت

  
  100 عکس

  .دیا نموده باز کامالً 101 عکس همانند را یگوش شما
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  101 عکس

  همراه تلفن مدارات و دیاگرام بلوك
 یکوچک يها بخش به توان یم آن يها بخش یطراح نظر از را یکیالکترون دستگاه هر ای و همراه تلفن 

 گفته) یبلوک نمودار( اگرامید بلوك آن به که نمود رسم هم به را ها بخش نیا ارتباطات و نمود میتقس
 بخش 6 به را همراه تلفن کتاب نیا در زین ما میده شرح کامل صورت به را بخش هر آنکه يبرا. شود یم

 نیا دیاسات از ياریبس و يا حرفه و یفن محترم سازمان نظر از میبگو که دارد جا البته. میا نموده میتقس
 میتقس) هیپا باند( باند سیب و) ییویراد( RF ،)یصوت( AF یاصل بخش سه به همراه تلفن تخصص،

 6 شامل همراه تلفن سندهینو نظر از. دیینما یم مشاهده هم با را آنها ارتباط 102 شکل در که شود یم
 میس بدون ارتباطات بخش کنترل، و تالیجید بخش ،ییویراد بخش صوت، بخش ،يهانام به بخش
 و هیتغذ بخش نفرارد،یا و) NFC( میسیب پرداخت و شارژ بلوتوث، ،(WiFI) میس یب نترنتیا شامل
 نیا ارتباطات 103 عکس در. باشد یم دهایکل و تاچ ش،ینما صفحه شامل کاربر ارتباطات بخش و شارژ

  .دیینما یم مشاهده را ها بخش

  
  102 عکس
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 شارژ ه،یتغذ ،MCU مدار 4 به لیتبد و شده خرد باند سیب مدار که دیینما یم مشاهده 103 عکس در
 عنوان به. دیینما درك را مدارات نیا بهتر و شتریب تا است شده میس یب ارتباطات و کاربر ارتباطات و

 .شود یم گرفته درنظر MCU مدار جزء شارژ و هیتغذ يا حرفه و یفن محترم سازمان ستمیس در مثال

 

  103 عکس

تلفن همراه و  تعمیر ةو نحو یدارد به بررس یاديکتاب کاربرد ز ینحال پس از شرح دو قانون که در ا
  .پردازیم یم قسمتشش  ینها مختلف ا بخش

  طالیی قوانین
4s: همراه، تلفن همانند تالیجید یکیالکترون يها دستگاه هیکل راتیتعم اصول انگریب قانون نیا اصل در 
 لیتشک ریز کلمه 4 از قانون نیا نام. باشد یم زین) نریما( تالیجید ارز يها دستگاه یحت و تاپ لپ
  :است دهیگرد

1- See مثال عنوان به باشد، یم دستگاه مشکل حیصح یبررس و مشاهده منظور و مشاهده يمعنا به 
 شارژ سوکت قسمت در یشکستگ متوجه قیدق یبررس و شود ینم شارژ همراه تلفن دستگاه کی

 شده متوجه را راتیتعم روش و علت میتوان یم قیدق و حیصح ینگاه با ما پس م،یشو یم دستگاه
 .میده انجام را ریتعم کار و

2-  Service :که یهنگام مثال عنوان به. دارد توجه وبیمع قسمت زکردنیتم به شتریب بخش نیا 
 سوکت يرو بر یخوردگ آب اثرات متوجه See یعنی قبل مرحله در و دارد شارژ مشکل دستگاه
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 نمودنبرطرف درصدد برد سیسرو استاندارد يها روش با توان یم پس م،یا شده دستگاه شارژ
 .مییبرآ سوکت قطعه یشدگسولفات و یگرفتگ جرم

3- :Software جمله از يافزار نرم راتیتعم با یستیبا نجایا در و باشد یم افزار نرم یمعن به نیا 
 .است شده پرداخته موضوع نیا به کتاب آخر فصل در که میباش آشنا دستگاه نمودنفلش

4- Schematic :نمودنبرطرف يبرا تالش به نقشه یبررس از استفاده با و باشد یم نقشه یمعن به 
 .میپرداز یم مشکل

3R: میلح که است یقطعات نهیزم در کالً که است شده گرفته ریز کلمه سه اول حرف از زین اسم نیا 
  :اند شده

1- Reheat :هایسيآ همچون یقطعات یمردگقلع رفع همان اصل در که گرمادادن یمعن به 
 به فلکس ریخم يمقدار یستیبا که است صورت نیبد روش و است ساده اریبس کار نیا. باشد یم

 مرده حالت که را ییها میلح تریه دستگاه با دادنحرارت توسط و میینما اضافه قطعه اتصاالت
 .میینما متصل مجدداً را است شده قطع آنها اتصال ای کرده دایپ

2- Reball :هیپا به اشاره مورد نیا در رکارانیتعم منظور اما است، مجدد توپ یمعن به کلمه نیا-
 گفته زین یزن شابلون آن به که باشد یم BGA يسر يهایسيآ مخصوصاً هایسيآ مجدد يساز

 .شود یم
3- Replace :دیجد قطعه با قطعه ضیتعو قاًیدق زین ما منظور و باشد یم ضیتعو یمعن به کلمه نیا 

 يرو يها هیپا که دیینما دقت خراب قطعه نمودنخارج هنگام به یستیبا مرحله نیا در. باشد یم
 یسيآ نصب يبرا. بشود نصب برد يرو یدرست به دیجد قطعه تا نندینب بیآس و نشده کنده برد
 ریخم يمقدار یستیبا یقبل يها میلح از برد زکردنیتم و خراب یسيآ برداشتن از پس دیجد

 اقدام تریه توسط و دیده قرار برد يرو درست جهت در را دیجد سالم قطعه و دیبزن برد به فلکس
  .دیینما نصب به

 BGA سیآي زنی شابلون روش

 و میینما استفاده مجدداً را BGA یسيآ کی میبخواه که میده یم انجام یهنگام معموالً را کار نیا 
  .باشد نسوخته یسيآ یول باشد، دهیگرد ها هیپا در اتصال دچار دیشد یخوردگآب اثر در یسيآ ای

  :از اند عبارت کار نیا در ازین مورد لوازم

 فلکس ریخم -1
 کشقلع میس -2
 میلح ریخم -3
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 شابلون -4
 تریه -5

 يرو بر فلکس ریخم يمقدار CH1 شکل مانند و میینما یم نصب رهیگ يرو بر را برد کار نیا يبرا 
  .میگذار یم یسيآ

 

 CH1 شکل

 ذوب زین یسيآ يها هیپا نیهمچن و شود ذوب فلکس تا میده یم حرارت یسيآ يرو بر تریه با سپس
  .شود برد يرو از) CH2 شکل( برداشتن آماده و شده

 

 CH2 شکل

 و) CH3 شکل( میزن یم برد يرو بر فلکس يمقدار. میینما جدا را بجامانده يها میلح یستیبا حال
 شکل. (میکن یم اضافه میلح برداشتن به اقدام) کنجمع قلع میس( WICK میس و هیهو حرارت توسط
CH4(  
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 CH3 شکل

 

 CH4 شکل

 دیینما دقت و نباشد برد يرو میلح از یبرآمدگ که دیده انجام ییجا تا را برد يرو از میلح برداشتن
 )CH5 شکل. (نشود کنده برد يرو يها هیپا

 

 CH5 شکل

 شکل همانند را یسيآ يرو میلح يها هیپا یسيآ يرو بر فلکس ریخم يمقدار نمودناضافه با حال
CH6 کشقلع میس از مورد نیا در دیتوان یم نیهمچن. دیینما جمع )Wick (دیینما استفاده زین.  
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  CH6 شکل

 تا میینما شروع یزن شابلون اتیعمل به میتوان یم شد زیتم CH7 شکل همانند یسيآ يها هیپا یوقت
 قرار شابلون ورق ریز در را یسيآ کار نیا يبرا .میبساز هیپا شابلون و میلح ریخم با یسيآ يبرا
 با و میزن یم شابلون يرو را میلح ریخم و شود مشاهده یسيآ يها هیپا هیکل که يا گونه به میده یم

 ۀاضاف. ندیبنش یسيآ يرو بر و شده وارد يها سوراخ از تا میکش یم شابلون يرو مخصوص کاردك
 دیده حرارت تریه با و گرفته را یسيآ طرف دو پنس با دیینما پاك شابلون ورق يرو از را ریخم مانده

  )CH7 شکل. (شود یسيآ يها هیپا به لیتبد میلح ریخم تا

 

  CH7 شکل

 CH8 شکل. دیینما زیتم الکل و) مسواك( فرچه توسط و نموده جدا شابلون از را یسيآ آخر در

  .دیینما استفاده مجدداً یسيآ از دیتوان یم حال
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 SH8 شکل

  .دیینما نصب برد يرو بر را یسيآ دیتوان یم فلکس ریخم یکم نمودناضافه با حال

  شده کنده هیپا يبرا برد يرو يسازهیپا
 کنده برد يرو یسيآ ریز هیپا ...و یسيآ یراصولیغ برداشتن ،یخوردگآب ضربه، اثر بر مواقع یلیخ
 .شود یم

 .کارکرد خود را از دست بدهد IC آن گریکه د شود یباعث م هیپا نیا شدنقطع

 باعث هینباشد با توجه به نوع پا NC هیآن قطع شود و آن پا يها هیپا از یکی هیتغذ یسيمثالً اگر آ
 .شود یم لیموبا يکارکردها از یکیافتادن کار از ای یخاموش

فلش  یباشد کنده شود معموالً باعث خاموش یگوش نیکه مربوط به فلش دورب يا هیطور مثال اگر پا به
 .شود یم یگوش نیدورب

-ياز آ یکی هیولتاژ تغذ نیتأم ایرا داشته باشد  یکردن گوشروشن ۀفیکه وظ یسياز آ يا هیپا اگر ای
  .شود یم یگوش یرا برعهده داشته باشد کنده شود معموالً باعث خاموش  CPU مثل یاصل يهایس

در  یول باشند، یم ریتعم رقابلیغ ها یگوش نیکه ا کنند یم اعالم يمشتر به رکارانیمتأسفانه اکثر تعم
 يبرا یخوب  دستمزد و بودهصرفه  آنها کامالً به ریتعم یگوش متیق باالبودن علت بهاکثر مواقع، 

  .دارد همراه به رکارانیتعم
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 برد يرو يسازهیپا کار مراحل

 هیال فقط و نرود نیب از برد که میخراش یم يا گونه به غیت توسط شکل همانند را نظر مورد محل -1
  )104 (عکس .گردد حذف یمس خط يرو قیعا نازك

  
 104 عکس

 آن در یسيآ ریز یکشیمیس میس کی شکل همانند و ختهیر فلکس روغن یمس قسمت يرو بر -2
 )105 (عکس م.یکنیم متصل قسمت

  
  105 عکس

  .میکن یم جمع و میچرخان یم 106 عکس همانند را میکرد متصل که یمیس -3
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  106 عکس

 UV المپ با و شود برد همسطح تا ختهیر يبرد يرو UV چسب سطح يرو بر 107 عکس مثل -4
 .میکن یم خشک را آن

 

  107 عکس

 یکش میس به تا میتراش یم را گرفته قرار یالک میس يرو بر که UV چسب توسط شده ساخته محل -5
 )108 عکس( .میبرس

 

  108 عکس
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  )RF )RADIO FREQYENCE CIRCUTE مدار
 جهت همراه تلفن به آنکه يبرا و دهد یم انجام کار همراه تلفن ییویراد يها فرکانس يرو بر مدار نیا 

 را خود اطالعات ییویراد امواج از استفاده با میشو وصل مخابرات مرکز به تا میندار میس به ازین ارتباط
 موضوع نیا به که میکن یم منتقل را باشد یم ییویدیو يها لیفا ای ریتصو نوشتار، صدا، شامل که

 را) حامل موج( کننده حمل موج کی يرو بر ما اطالعات نشاندن درواقع،. شود یم گفته ونیمدالس
 نیا به که شود یم ارسال ما يبرا موج کی صورت به زین یافتیدر اطالعات نیهمچن و ندیگو ونیمدالس

 برعهده RF مدار در کار نیا. شود یم گفته ونیمدالس حامل موج يرو از اطالعات يساز ادهیپ یعنی کار
 که باشد یم RFSP (RADIO SIGNAL PROSSESOR)یسيآ نام به یمهم اریبس یسيآ

  .شد دیخواه آشنا آنها با که دارد برعهده زین گرید مهم کار 3 کار دو نیا برعالوه

 ضعف مشکل سه یبررس به ادامه در و دیشو یم آشنا مدار نیا قطعات و RF مدار با شما 109 عکس در
  .دیشو یم آشنا آنها اشکال رفع چارت و آنتن عدم ای و آنتن پرش آنتن،

 

  109 عکس

  :از اند عبارت که میشو یم آشنا مختلف قطعه 9 با آنتن مدار 109 عکس در

 ای و 110 عکس N8 اینوک آنتن یگوش مانند باشد بزرگ تواند یم قطعه نیا: دستگاه یاصل آنتن -1
 آن کار که باشد شده یطراح دستگاه در 111 عکس همچون فونیآ در فلت کی صورت به یحت
 کل که مینما يادآوری یستیبا البته. باشد یم همراه تلفن اطالعات حامل امواج ارسال و افتیدر
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 یلیدال از یکی. ندینما یم کمک آنتن مدار به مورد نیا در زین همراه تلفن قاب یکیزیف یقطعات
 دچار دستگاه راستانداردیغ يگاردها از استفاده ای یراصلیغ يها قاب با قاب ضیتعو از پس که

 ای و یاصل قاب با ضیتعو با که باشد موضوع نیهم تواند یم زین شود یم آنتن عدم ای ضعف
 .گردد یم برطرف مشکل محافظ قاب برداشتن

 

  )N نوکیا داخلی آنتن( 110 عکس

 

  )آیفون مخابراتی داخلی آنتن( 111 عکس

 کابل نام به که یمیس از دستگاه مادربرد به یاصل آنتن اتصال يبرا گاهاً ها دستگاه در: آنتن میس -2
 دستگاه یاصل مدار بریف نمودنکوچک لیدلبه امر نیا. شود یم استفاده شود یم شناخته زین آنتن

 را آنتن میس از يا نمونه 112 عکس در. است دهیگرد اجرا همراه تلفن تاشوبودن ساختار ای
 است الزم .باشد یم ونیزیتلو آنتن میس همانند اتصال رشته دو يدارا میس نیا. دیینما یم مشاهده

 هم با مختلف يها یگوش در) کانکتور( شود یم نصب برد يرو بر میس نیا که یقسمت میبدان
 همان کانکتور از دستگاه هر يبرا. باشند یم هم به هیشب ظاهر حالت در نکهیا با باشد یم متفاوت

 .دیینما استفاده ینیگزیجا جهت مدل

  
 112 عکس

 در یخارج آنتن کی توان یم باشند یم فیضع اریبس امواج که یمناطق در: ییهوا آنتن مقره -3
 به) نازکتر اریبس اما ونیزیتلو آنتن همانند یکابل( آنتن کابل توسط را آن و نمود نصب باز طیمح
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 عدم مشکل با ما قطعه نیا یخراب صورت در. نمود برطرف را مشکل تا نمود وصل قسمت نیا
 هیپا دو و نمود حذف مدار از را آن توان یم قطعه نیا یخراب صورت در. شد میخواه مواجه آنتن

 بر را قطعه نیا نمونه 113 عکس در. شود برطرف مشکل تا نمود وصل بهم یکش میس با را آن
 .دیینما یم مشاهده برد يرو

 

 113 عکس

4- BPF ای SAW :خط در و دینما یم افتیدر را امواج انواع یداخل آنتن همراه، تلفن آنتن مدار در 
 همراه تلفن یمخابرات اطالعات به تنها ما اما دارند، وجود ها فرکانس انواع) RX( اطالعات یافتیدر

 یافتیدر امواج يمحدودساز و لترنمودنیف يبرا یسيآ کی از طراحان نیبنابرا پس م،یدار ازین
 .باشد یم BPF ای و) اره یمعن به( Saw یسيآ نیا نام درواقع که ندینما یم استفاده

5- LNA )Low Noise Amplifire :(است شده گرفته آنها زینو که یمخابرات امواج یسيآ نیا 
 .ردیبپذ انجام آنها يرو ونیمدالس مانند الزم يکارها هیبق ادامه در تا دینما یم تیتقو را

6 - RFSP :دو شد گفته که همانطور و باشد یم آنتن مدار در موجود یسيآ نیمهمتر یسيآ نیا 
 ینوسیس موج لیتبد کار دو نیا برعالوه دارد برعهده را ونیدمدالس و ونیمدالس مهم ۀفیوظ
 شکل چون نیا برعالوه دارد، برعهده را CPU یسيآ و MCU مدار يبرا 13 به یاصل ستالیکر

 و دهد یم انجام زین را کار نیا دارد یمربع موج به ازین CPU و باشد یم ینوسیس ستالیکر موج
 يرو بر نمودنقفل یمعن به) PLL )Phase lock loop یسيآ نیا فهیوظ نیآخر آخر، در

 .دارد برعهده زین را یمخابرات شده گرفته فرکانس
7-  MAIN OSC :و باشد یم 114 عکس همانند يظاهر نظر از که دستگاه یاصل ستالیکر 

 ای 26 ،13 فرکانس در ستالیکر نیا. باشد یم ریز در هیپا 4 يدارا و بوده ییطال رنگ به معموالً
 اریبس حرارت و ضربه به نسبت قطعه نیا. دارد وجود مختلف يها دستگاه در مگاهرتز 38,2

 .شد میخواه مواجه دستگاه شدنروشن عدم مشکل با یخراب صورت در و باشد یم حساس
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 114 عکس

8- VCO )Volltaj control osilator :(ۀفیوظ قطعه نیا ولتاژ، توسط شده کنترل ستالیکر 
 افتیدر و ارسال عدم مشکل با یخراب صورت در و. دارد برعهده را حامل موج يها گنالیس دیتول

 نیا برعهده يمگاهرتز يها موج دیتول و است کم اریبس قطعه نیا یخراب. شد میخواه مواجه امواج
 .باشد یم قطعه

9- PAA )Power Amplifire Antena :(نام با رانیا در قطعه نیا PF و باشد یم مشهور 
 شکل در را آن نمونه. باشد یم) TX Line( آنتن مدار یخروج خط در امواج تیتقو آن ۀفیوظ
 در و باشد یم لیمستط و مربع شکل به ییها هیپا يدارا قطعه نیا. دیینما مشاهده دیتوان یم 52

 .دارد قرار BGY يها ic دسته

 تیدرنها و هایسيآ تعداد کردنکم يبرا دیجد يها یگوش در که شوم متذکر را يا نکته یستیبا
 آن به و اند شده بیترک هم با PF و آنتن چییسو قطعه دو دستگاه یطراح در برد زیسا کوچکترشدن

RPA شود یم شتریب یسيآ يها هیپا تعداد حالت نیا در شود، یم گفته.  

  همراه تلفن آنتن مدار تعمیرات مشکالت
 پرش و نگیسرچ شبکه ثبت عدم آنتن، پرش مانند یمشکالت لیموبا آنتن مدار به مربوط مشکالت

 و بوده جیرا ها یگوش اغلب در مشکالت نیا معموالً رایز بوده، یآموزش يها بحث نیمهمتر از الیسر
 ریز چارت برطبق آنتن مدار راتیتعم يبرا .شود یم دهید مختلف يها یگوش در مشکالت نیا وفور به
  .دیینما عمل دیتوان یم

 .دیدار نانیاطم آن سالمت به که گرید کارت میس با دستگاه یبررس -1
 #06#* کد با دستگاه الیسر شماره یبررس -2
 Network قسمت از دستگاه يمنو در یدست سرچ -3

  .است شده داده حیتوض ب- 4 و الف-4 قسمت در که میشو یم مواجه حالت دو با نجایا در
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 .شود یم مشاهده ها شبکه اسم – الف -4

  .شود کار ارسال خط يرو بر یستیبا و ندارد مشکل افتیدر در آنتن مدار در درواقع صورتنیا در که

 به یستیبا که باشد یم PF قطعه دارد وجود ارسال خط در که يا قطعه تنها 109 عکس طبق نجایا در
  .نمود برطرف توان یم را مشکل 3R روش

 زین یمخابرات امواج افتیدر ما درواقع نشود، افتی يا شبکه نام یدست سرچ در که یهنگام – ب-4
  .گردد عمل ریز صورت به یستیبا مشکل رفع يبرا و داشت مینخواه

 میس ای و یارتباط يهازهیمتال شامل که را دستگاه یاصل برد به آن ارتباط و یداخل آنتن -1
 .گردد یبررس است آنتن

 .دیینما یکش میس را آن ریز هیپا دو و برداشته را ییهوا آنتن قطعه -2
 .دیینما سیسرو 3R روش به نموده دایپ نقشه يرو از را آنتن چیسوئ قطعه -3

 .دیینما یبررس 3R روش کی نموده دایپ نقشه يرو از را SAW، LNA قطعات -4
 ریتعم روش نیا توسط. دیینما سیسرو 3R روش به نموده دایپ نقشه يرو از را PF قطعه -5

  .نمود برطرف را آنتن عدم و پرش ضعف، مشکل سه هر توان یم

  AF(Audio Frequence) صوتی مدار
 مدار نیا در صوت افتیدر و ارسال مهم مورد دو و باشد یم همراه تلفن یصوت امواج به مربوط مدار نیا

 مدار نیا توسط زین یقیموس و آهنگ يصدا پخش ای زنگ يصدا پخش ن،یهمچن. است گرفته قرار
 .دیینما مشاهده را همراه تلفن مدار نیا ساده کیشمات ينما دیتوان یم 115 عکس در. گردد یم انجام

 عدم اشکاالت رفع و مدار نیا توسط صوت یخروج و يورود يها قسمت از کیهر شرح به ادامه در
 الزم و باشد یم صوت یسيآ مدار نیا مرکز. میپرداز یم یصوت گرید مشکالت ای و ارسال عدم افت،یدر
 مثال عنوان به باشد، گرید يهایسيآ با بیترک صورت به تواند یم یسيآ نیا ها یگوش در است ذکر به
  .اند شده بیترک هم با هیتغذ و صوت یسيآ UEM یسيآ در اینوک در
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  115 عکس

 در و گرفته هیتغذ یسيآ از را صوت انیجر مدار نیا: آن به مربوط مدار و صوت افتیدر عدم مشکل
 يمجرا قیطر از است معروف یگوش کپسول نام به بازار در که) ear peace( کریاسپ قطعه توسط انتها

 افتیدر مدار دیتوان یم 116 عکس در. دینما یم منتقل شنونده به دارد قرار دستگاه يباال در که صوت
  .دیینما مشاهده را صوت

  
  116 عکس

  :دیینما برطرف را مشکل ریز مراحل طبق دیتوان یم رندهیگ تماس صوت افتیدر عدم مشکل رفع يبرا

 سیسرو دارد وجود معموالً دستگاه يباال در شد گفته که صوت يمجرا دستگاه بازنمودن از پس 
  .دیینما

 .دیینما یبررس را دستگاه برد به آن اتصال و یگوش کپسول قطعه -1
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 معموالً د،یینما یبررس دستگاه نقشه توسط قیدق طور به را صوت یسيآ تا کریاسپ ارتباط ریمس -2
 تک به تک دارند، وجود ریمس نیا در خازن و سلف قطعات دینیب یم 116 عکس در که همانطور
 صورت به که یقطعات البته. دیینما ضیتعو یخراب صورت در و نموده یبررس را يمدار قطعات

 صورت در است بهتر اما نمود، حذف داشتن یاتصال صورت در توانیم را هستند مدار در يمواز
 مدار در يمواز صورت به C2105 و C2104 يها خازن 116 شکل در. گردد ضیتعو قطعه توان

 صورت به L2105 و L2104 يهاسلف ما نمود، حذف را آنها یاتصال صورت در توان یم و هستند
 .نمود حیتصح را ریمس یستیبا قطعه ضیتعو با حتماً آنها سوختن صورت در و باشند یم يسر

 و است شده بسته دستگاه کروفنیم و کریاسپ با يمواز صورت به يهندزفر کانکتور ریمس معموالً -3
 مواجه خش خش يصدا ای و افتیدر و ارسال عدم همچون صوت مشکالت با آن یخراب صورت در
 .میینما سیسرو را) AUX( يهندزفر کانکتور است بهتر که میشو یم

  .دیده قرار یبررس مورد 3R روش به را صوت یسيآ تیدرنها -4

 مقابل طرف يبرا شما يصدا تماس هنگام به که یهنگام :آن به مربوط مدار و صوت ارسال عدم مشکل
 ای PCS کروفنیم نمونه دو 118 و 117 يها شکل در. میهست روبرو مشکل نیا با شود ینم ارسال

ECM )117 عکس (و Sisonic )دیینما یم مشاهده را) 118 عکس.  

 

 117 عکس 118 عکس

 هیپا 2 يدارا هستند معروف هم یخازن به که هیپا دو يها کروفنیم همان ای ECM يهاکروفنیم
 يها کروفنیم. باشند یم هیپا 6 ای و 4 ،3 يدارا Sisonic يها کروفنیم اما باشند، یم یمنف و مثبت

ECM يها کروفنیم اما نمود، ضیتعو توان یم یراحت به را Sisonic ینیقوان شامل ضیتعو جهت 
  :میبرو شیپ میتوان یم ریز روش به کروفنیم مدار مشکل رفع يبرا. میده یم شرح ادامه در که هستند

 مشاهده دستگاه نییپا در يزیر سوراخ صورت به که صوت يورود يمجرا سیسرو و یبررس -1
 .شود یم

 UIF با باشد یم UIF برد يرو بر کروفنیم که یدرصورت. دیینما ضیتعو با را کروفنیم قطعه -2
 صورت در و تست زین را فلت برد، به فلت توسط اتصال صورت در نیهمچن و شود یبررس گرید
 .دیکن ضیتعو ازین
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 وجود کروفنیم به مربوط ریمس در تواند یم ESD لتریف ای و ودید سلف، خازن، مانند یقطعات -3
 .دییبرآ آنها ضیتعو ای و تست درصدد و نموده دایپ را آنها دستگاه نقشه طبق. باشد داشته

 .دیده قرار یبررس مورد 3R روش به را صوت یسيآ -4

 داشته وجود نیدورب کنار در و دستگاه يباال در يگرید کروفنیم است ممکن دیجد يها یگوش در
 و دینما یم ضبط را صدا يلمبرداریف هنگام به که یمعن نیبد است گانه 2 کروفنیم نیا کاربرد. باشد

  .دینما یم حذف را آنها خاص يها تمیالگور طبق طیمح يزهاینو ییشناسا با مکالمه موقع در

  sisonic میکروفن تعویض مهم نکات

 مهم قانون کی دیبا آنها ضیتعو در باشند، یم حرارت به حساس اریبس ها کروفنیم نیا آنجاکه از - 1 
 زیپره دیجد کروفنیم يرو بر میمستق دادنحرارت از امکان حد تا و دیینما تیرعا را هیثان 4 نام به
 نرم میلح يمقدار برد يرو يها هیپا يرو بر و دیینما خارج برد از را خراب کروفنیم کار نیا يبرا. دیکن
 میلح( بودنآماده میلح شدنذوب و ها هیپا يرو بر دادنحرارت با. دیینما اضافه) میلح ریخم حاًیترج(

-يجا را دیا نموده اندودقلع هیهو توسط را آن يها هیپا که دیجد کروفنیم پنس با) ردیگ یم براق حالت
  .دیینما يگذار

 يها يساز هیشب با میتوان یم گرید مشکل هر ای و نباشد موجود sisonic کروفنیم که یدرصورت - 2 
 در. نمود استفاده آن يجا به ECM کروفنیم از لواهمیک 5 تا 1,5 مقاومت کی از استفاده و 119 شکل
  .دیینما یم مالحظه کروفنیم مدل سه هر در را يساز هیشب يبرا مقاومت از استفاده ةنحو ریز شکل

  
  119 شکل

 استفاده با ECM هیپا 2 کروفنیم با تالیجید کروفنیم ضیتعو در تفاوت از استفاده روش 119 شکل
 مقاومت از
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  زنگ صداي عدم مشکل

 رفع درصدد ریز قیطر از میتوان یم نشود، دهیشن دستگاه زنگ يصدا تماس هنگام به که یدرصورت 
  .مییبرآ مشکل

 دستگاه) نبودنلنتیسا( نبودن صدا یب عدم یبررس -1
 برد به اتصال و سالمت تست و زنگ بازر قطعه یبررس -2
 زنگ بازر مدار نقشه طبق بر ستوریور ریمتغ يها مقاومت سلف، خازن، مثل یقطعات یبررس -3

 دستگاه
 3R روش به وجود صورت در صوت تیتقو یسيآ یبررس -4
 3R روش به صوت یسيآ مشکل یبررس -5

  .دیینما یم مشاهده را دستگاه کی) IHF( زنگ بازر مدار 120 عکس در

  
  120 عکس

  سیمی هندزفري مدار مشکل

 طبق. است آمده شیپ هوشمند يها یگوش کاربران از ياریبس يبرا يهندزفر کارنکردن مشکل
 هر میکن یم شنهادیپ. اند شده یمعرف مشکل حل يبرا مطلب ادامه يها روش گرفتهصورت يها یبررس
  .باشد مؤثر شما مشکل حل يبرا آنها از یکی است ممکن د؛یکن یبررس دقت  به را روش

 از است؛ يهندزفر یخراب طیشرا نیا در احتمال نیاول: دیشو مطمئن يهندزفر نبودنخراب از -1
 ن،یبنابرا شود؛ مشکل دچار کوچک اتفاق کی با است ممکن ماست همراه معموالً يهندزفر کهییآنجا

 د،یدار زین يگرید يهندزفر اگر. دیکن تست تاپ لپ ای گرید یگوش کی با را يهندزفر میکن یم شنهادیپ
 اگر ای نداشت وجود گرید يهندزفر با مشکل نیا اگر. دیکن امتحان و دیکن وصل تانیگوش به را آن

  .است يهندزفر از مشکل پس کند، ینم کار زین گرید يها یگوش با شما يهندزفر
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 از است؛ يهندزفر یخراب طیشرا نیا در احتمال نیاول: دیشو مطمئن يهندزفر نبودنخراب از -2
 ن،یبنابرا شود؛ مشکل دچار کوچک اتفاق کی با است ممکن ماست همراه معموالً يهندزفر کهییآنجا

 د،یدار زین يگرید يهندزفر اگر. دیکن تست تاپ لپ ای گرید یگوش کی با را يهندزفر میکن یم شنهادیپ
 اگر ای نداشت وجود گرید يهندزفر با مشکل نیا اگر. دیکن امتحان و دیکن وصل تانیگوش به را آن

  .است يهندزفر از مشکل پس کند، ینم کار زین گرید يها یگوش با شما يهندزفر

 یگاه. دیینما یبررس نقشه از استفاده همراه به را يهندزفر) سوکت( کانکتور مدار 3R روش به -3
 فتیدر و ارسال در زینو دنیشن ای و یگوش توسط صوت افتیدر و ارسال عدم سبب مدار نیا در یخراب
 .گردد یم زین صدا

 .دیینما یبررس را صوت یسيآ تا يهندزفر مدار خازن و سلف ،ESD قطعات دستگاه نقشه برطبق -4

  .دیینما یبررس 3R روش به را صوت یسيآ -5

 دستگاه شارژ و تغذیه مدار

 نشدنروشن مشکل با آن یخراب صورت در و باشد یم ها قسمت نیمهمتر از یکی دستگاه از بخش نیا 
 عبارت که میینما یبررس را مدار 2 یستیبا ما درواقع،. میگرد یم مواجه دستگاه يباتر شارژ عدم ای و

 مانند یمیقد يها دستگاه در میقد زمان در مینما يادآوری یستیبا و شارژ مدار و هیتغذ مدار از هستند
 یسيآ کی از تنها بعدها یول داشت، وجود مجزا یسيآ کارها نیا از کیهر يبرا 3310 ای 2100 اینوک

 دو هر درك يبرا. دارند وجود روش 2 هر دکنندهیتول شرکت به بسته حاضر حال در و شد استفاده
. میده یم حیتوض را مشکالت نمودنبرطرف روش و شده یبررس یطراح نوع دو هر کتاب نیا در روش

 کی است دهیبرگز یطراح يبرا را ها روش نیا از کی کدام دستگاه طراح دیبدان دیخواه یم که یدرصورت
 یاصل یسيآ اگر. دیینما یبررس را يباتر کانکتور و شارژ کانکتور مدار نقشه. دارد وجود ساده اریبس راه
 دو و نباشد یکی اگر و نموده استفاده منظور دو هر يبرا یسيآ کی از طراح باشد یکی مدار دو هر در
 استفاده هیتغذ يبرا یسيآ کی و شارژ مدار يبرا عدد کی یعنی یسيآ دو یطراح از باشد یسيآ

 عنوان به زین را 1100 اینوک یگوش و هیتغذ و شارژ يبرا جداگانه یسيآ با J100H یگوش .است نموده
  .داد میخواه قرار یبررس مورد شارژ و هیتغذ يبرا یسيآ کی با یگوش

 نیا. دیینما دقت ریز عکس در J100H یگوش هیتغذ یسيآ به مربوط) 121 عکس( کیشمات نقشه به
  توسط ها بخش هیبق ازین و یطراح براساس و نموده افتیدر دستگاه يباتر از را ولتاژ) U401( یسيآ

  .کند یم ارسال ها قسمت هیبق به را ولتاژ خود
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  121 عکس

 کانکتور از را ولتاژ دیینما یم مشاهده ریز شکل در که) 122 عکس( U403 یسيآ دستگاه نیهم در
  .دینما یم يشار را يباتر و نموده افتیدر يشار

  
 122 عکس

 2 برعهده دستگاه مدل نیا در مدارها به برق رساندن و شارژ کار نکهیا با دیباش داشته توجه یستیبا
 عمل هماهنگ صورت به دستگاه یاصل برنامه طبق بر و CPU نظر ریز دو هر اما باشد، یم یسيآ
 بدون خود خودبه یخاموش ای و شدنروشن عدم مشکل با هیتغذ یسيآ یخراب صورت در. ندینما یم

  .میشو یم مواجه يباتر عیسر هیتخل ای و دستگاه به خوردن ای ضربه
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. دهد یم شینما را اینوک 1100 دستگاه در UEM یسيآ عکس نیا. دیینما توجه 123 عکس به حال
  .است گرفته انجام اینوک نیرید سابقه با شرکت توسط که ییها یطراح از یکی

  
  123 عکس

 يباتر کانکتور دیتوان یم چپ سمت نییپا قسمت در و شارژ ریمس چپ سمت باال قسمت نقشه نیا در
 و شارژ مدار چون گردد یم حاصل که يا جهینت میکرد انیب تر شیپ که مطلب برطبق. دیینما مشاهده را

 انجام را هیتغذ و شارژ کار دو هر فوق یسيآ پس شود یم ختم یسيآ کی به يباتر کانکتور مدار
 دهد یم انجام زین را الیسر شماره ينگهدار و صوت کار چون يگرید يکارها یسيآ نیا البته. دهد یم
 به اگر چراکه شود؛ یم جادیا مشکل یکم رکاریتعم يبرا اما باشد، یم ياقتصاد يها یطراح از یکی و

 یسيآ نیا يرو بر میینما برخورد دستگاه شدنروشن عدم ای و الیسر صوت، شارژ، مشکالت از کیهر
  .میده انجام را 3R کار تاًینها دیبا

  تغذیه سیآي مدار مشکالت
مختلف برعهده  يها بخش هیتغذ نیتأم و تیال بک وریدرا کنترل لیقب از یفیمعموالً وظا یسيآ نیا 

 دیکل ولوم، يدهایاست. کل یسيآ نیبرعهده ا زیاتصال هدفون ن صیاز موارد تشخ یآنها است. در بعض
 بخش  CPUبرعالوه زین گرید يدهایو کل لنتیسا دیکل ها یگوش از یبعض در و پاور دیکل منو،

Application نیبه ا زیساعت ن ستالیعدد کر کی يها ی. در گوششود یوصل م یسيآ نیبه ا    
  Sleep Clockعنوان کالك را به یسيآ نیو ا کند یم نیآن تأم يوصل است و کالك را برا یسيآ

 رینظ ییها بخش يکنترل دما  NTCبا استفاده از چند عدد یسيآ نی. اکند یم ارسال ها بخش ریبه سا
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CPUيرهایفا ی، پاور آمپلRF يها هیپا در يسرد میلح صورت در. دارد برعهده   ...و يباطر ن،ی، دورب 
 شدنخاموش باعث ای و شوند مشکلدچار  شده اشاره يها بخش از کیهر است ممکن ،یسيآ نیا

  .شود یگوش

  آن مشکالت انواع و شارژ مدار
 شود یم وارد مدار به شارژر توسط ولتاژ که گردد یم استفاده دستگاه يباتر شارژنمودن جهت مدار نیا 
  .دینما یم شارژ را دستگاه يباتر شارژ مدار و

  :از اندعبارت مدار نیا مشکالت

  پیام بدون شارژ عدم

  :دیینما عمل صورت نیبد هشدار امیپ بدون شارژ عدم صورت در 

  شارژر سالمت تست -1

  برد به حیصح اتصال و شارژ کانکتور یبررس -2

  نقشه طبق شارژ مدار وزیف -3

  شارژ مدار سلف یبررس -4

  شارژ مدار خازن یبررس -5

  شارژ مدار محافظ ودید یبررس - 6

 3R روش به شارژ یسيآ یبررس -7

 دما بودنپایین یا باال هشدار با شارژ عدم

  :دیینما عمل ریز طبق صوتنیا در

  يباتر سالمت تست -1
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  دستگاه افزار نرم یبررس -2

  شارژ مدار ستوریترم قطعه یبررس -3

 3R روش به شارژ یسيآ یبررس -4

 شارژ شدنخالی زود و شارژشدن زود

  .دیینما یبررس را یگوش يباتر مورد نیا در -1

  .باشد صفر يبا استند حالت در که دیینما یبررس را دستگاه یکش انیجر -  2

  .دیینما یبررس نبودنیروسیو نظر از را دستگاه -  3

  کشی جریان روش با دستگاه تعمیر و تست بررسی،

  :سالم کشی جریان تست و بررسی

. دیینما میتنظ آمپر 2 يرو بر را یخروج آمپراژ و ولت 4 يرو بر را هیتغذ منبع یکش انیجر تست يبرا
 از که یدرصورت یول باشد، یم راحت اریبس کار دیینما یم استفاده فونیآ ای و دیاندرو يها پرآب از اگر

 ییها یگوش در. دیینما وصل صورت نیبد را هاپراب یستیبا دیینما یم استفاده ییدوتا ساده يهاپراب
 از را بودنیمنف ای مثبت و است یمنف يگرید و مثبت هیپا کی دارد هیپا دو تنها آنها يباتر کانکتور که
 باشد یم هیپا 3 يدارا يباتر کانکتور که ییها یگوش در. داد صیتشخ توان یم دستگاه يباتر يرو

 در يباتر وجود صیتشخ آن کار که دارد وجود BSI نام به گرید هیپا ،یمنف و مثبت هیپا برعالوه
 4 با يها یگوش در و دیینما متصل یمنف به هم را BSI هیپا دیبا ها یگوش نیا در که باشد یم دستگاه

 در. باشد یم يباتر يدما صیتشخ يبرا و است BTEMP نام به چهارم هیپا يباتر کانکتور يرو بر هیپا
  .نمود متصل یمنف به زین را هیپا نیا یستیبا یمیقد ياهاینوک مانند ها یگوش از یبعض

 از قبل تا صفر از ریغ به يعدد دینبا هیتغذ منبع آمپر قسمت در یگوش به هاپراب نمودنوصل از پس
 يدارا يها دستگاه دسته در یگوش صورتنیا ریغ در باشد، داشته وجود دستگاه پاور دیکل فشردن

  .باشد یم چییسو از قبل یکش انیجر

 منبع آمپر شگرینما قسمت در و دیینما یم ولتاژ مصرف به شروع دستگاه پاور دیکل فشردن از پس
 کامل طور به دستگاه آنکه از پس. شود یم روشن یگوش و دینما یم باالرفتن به شروع اعداد هیتغذ
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 صفر عدد یستیبا منبع شگرینما قسمت در و دینما یم افت دستگاه یکش انیجر کم کم شود يانداز راه
 سالم دستگاه کی یکش انیجر نیا. گردد صفر دوباره و 1 عدد هیثان 3 تا 2 هر و شود داده نشان

  .باشد یم

  خاموش هاي دستگاه کشی جریان انواع
  :نمود انیب  صورت نیبد توان یم را خاموش يها دستگاه یکش انیجر انواع

 کشد ینم انیجر پاور دیکل فشردن قبل دستگاه یکش انیجر نوع نیا در :صفر- صفر یکش انیجر – 1
-نیا در. باشد یم صفر یکش انیجر زین پاور دیکل فشردن از پس نیهمچن و) است صفر منبع انیجر(

 ولتاژ نداشتن و بودنخراب صورت در يباتر دادنشوك با و نموده یبررس را دستگاه يباتر ابتدا صورت
 شارژر سپس. دیبرسان) است ولت 4,4 تا 3,6 نیب معموالً و است شد نوشته يباتر يرو که يولتاژ( ینام
 شده گفته روش به و میشو یم روبرو ریز يها حالت با شارژر اتصال با. دیینما متصل دستگاه به را
  .نمود برطرف را مشکل توان یم

 شارژ LED ای و شود یم داده نشان شارژ شگرینما LCD يرو بر و شود یم شارژ دستگاه - الف
 که باشد یم آن ریمس و پاور دیکل مدار به مربوط مشکل اکثراً صورتنیا در. گردد یم روشن دستگاه

 در. دیینما یبررس زین را پاور دیکل مدار نیهمچن نمود برطرف را مشکل توان یم پاور دیکل ضیتعو با
 هر ای و E250 یگوش مانند دارد قرار دیکل  صفحه قسمت UIF يرو بر پاور دیکل که ییها یگوش
 با و باشد زین یاصل برد به UIF کننده وصل فلت یپارگ اثر بر تواند یم مشکل گرید ییکشو یگوش
  .شود یم برطرف مشکل آن ضیتعو

 کانکتور یمنف و مثبت يها هیپا متریمولت با که یهنگام و دهد ینم نشان شارژ عالمت دستگاه -ب
 افزار نرم از مشکل معموالً مورد نیا در. مینیب یم را 3,8 حدود ولتاژ میکن یم تست را دستگاه يباتر

  .گردد یم برطرف مشکل دستگاه نمودنفلش با و باشد یم دستگاه

 در. است صفر ولتاژ یمنف و مثبت يها هیپا نیب هم يباتر کانکتور در و ندارد شارژ نشانه دستگاه -ج
 يرو بر متریمولت با. است ادیز اریبس دستگاه يباتر کانکتور يها هیپا داشتن یاتصال احتمال حالت نیا

  .بود میخواه روبرو ریز حالت دو با دیینما تست هم به نسبت را یمنف و مثبت يها هیپا بارز رنج

 و دارد وجود دستگاه برد به ها هیپا بودنقطع احتمال که شود ینم دهیشن بوق يصدا -1
 .دیینما یبررس را ها هیپا میلح یستیبا
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 با که باشد هم به کانکتور يها هیپا یاتصال لیدلبه تواند یم که شود یم دهیشن بوق يصدا -2
 نیا در زین هیتغذ یسيآ یخراب احتمال اما گردد، یم برطرف مشکل اتصال نمودنبرطرف

  .دیینما یبررس 3R روش به را هیتغذ یسيآ مشکل حیتصح يبرا که دارد وجود مورد

 پاور دیکل از پس و است صفر پاور دیکل فشردن از قبل انیجر حالت نیا در :يا لحظه یکش انیجر – 2
 احتمال. ندارد وجود شدنروشن از ینشان اما شود، یم دهید منبع يرو بر یکش انیجر آمپریلیم 25 تا

 احتمال ریز موارد. دیینما فلش وتریکامپ با را دستگاه دیبا و باشد یم افزار نرم دستگاه نیا مورد در اول
  .دیآ وجودبه دارد

  .است کار انیپا نجایا که شود یم روشن و شده فلش دستگاه: الف

 احتمال حالت نیا در. شود ینم انجام کارخانه ماتیتنظ اتیعمل یول شود، یم فلش دستگاه -ب
- روشن و ضیتعو صورت در و دارد وجود) لوهرتزیک 32,768 فرکانس( ساعت ستالیکر یخراب

  .دیینما 3R را هیتغذ یسيآ نشدن

 طبق بر زین ثابت صورت به 0,08 تا 0,01 يعددها پاور از بعد و صفر پاور از قبل يها یکش انیجر
  .باشد یم مربوط ریز موارد به تجربه

 هیتغذ یسيآ موارد یبرخ در و CPU يرگوالتورها و هیتغذ مدار و CPU به مربوط 0,02 تا 0,01
 .است

  .باشد تواند یم هیتغذ به مربوط 0,06 تا 0,02

  .باشد دستگاه هارد به مربوط تواند یم 0,08 تا 0,07 

  نمود میتقس یاصل بخش دو به باال یکش انیجر توان یم :باال یکش انیجر – 3

  پاور از قبل باال یکش انیجر -1
  .پاور از بعد باال یکش انیجر  -2

 مصرف ولتاژ دستگاه پاور دیکل فشردن از قبل حالت نیا در: پاور از قبل باال یکش انیجر -1
 در. باشد داشته وجود برد در اتصال ای و باشد يا قطعه در خراب لیدلبه تواند یم که کند یم

 مشکل نمودنبرطرف يبرا. باشد یم عیشا اریبس مشکل نیا زین دهیدرطوبت يها یگوش
 برد نریت ای و زوپروپانولیا الکل توسط را یاتصال و گرفته جرم نقاط دیینما باز را دستگاه
 ن،یدورب قطعات حتماً شستشو هنگام صورت در دیباش داشته دقت. دیده شستشو را دستگاه

 از پس و دیینما جدا را LCD و...  و شارژ ،يهندزفر کانکتور مانند جداشونده يکانکتورها
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 يا قطعه اگر معموالً آمپر 0,10 از باالتر یکش انیجر ائر. دیینما یکش انیجر مجدداً شستشو
 زیفر ياسپر ای و یحرارت نیدورب توسط حرارت تست با و دینما یم داغ باشد داشته اتصال

 و نمود خواهد افت یکش انیجر خراب قطعه نمودنخارج با و داد صیتشخ را آن توان یم
  .نمود برطرف را مشکل قطعه ضیتعو با توان یم

 یاصل لیدل تواند یم یگرفتگ جرم معموالً زین مورد نیا در: چیسوئ از بعد باال یکش انیجر -2
 نه،یزم پس نور یسيآ ،PF یسيآ مانند یقطعات نیهمچن و گردد سیسرو برد دیبا که باشد

 دینما یم استفاده) ولت 4 حدود در( يباتر ولتاژ از میمستق که يا قطعه هر و هیتغذ یسيآ
 کی ای و خازن کی کوتاه اتصال اوقات یبعض یحت. باشد یکش انیجر نوع نیا لیدل تواند یم

  .باشد امر نیا لیدل تواند یم زین سلف

  سیآي این خراب شواهد و هارد سیآي
 یاصل افزار نرم. باشد یم زین افزار نرم يدارا افزار سخت برعالوه باشد که برند هر از همراه تلفن دستگاه 

 يها دستگاه در یسيآ نیا به که است گرفته قرار تالیجید حافظه نوع از یسيآ يرو بر دستگاه
 هارد یسيآ آن به رانیا بازار در و شود یم گفته NAND فونیآ يها دستگاه در و emmc دیاندرو
  .میشو یم روبرو نشدنروشن مشکل با یسيآ نیا یخراب صورت در. شود یم گفته

  :میینما اشاره ریز مشکالت به میتوان یم هارد یسيآ یخراب يها نشانه از

 لوگو يرو هنگ و نشدنروشن -1
 دستگاه مداوم استارت ير -2
 دستگاه 0,07 و 0,06 یکش انیجر نشدنروشن -3
 دستگاه نشدنفلش -4
 دستگاه از اطالعات کردنپاك در ییتوانا عدم -5
 دستگاه يرو بر اطالعات ختنیر ییتوانا عدم - 6
 ENCRYPTED امیپ ای و INTERNAAL STORAGE DAMAGE غامیپ -7

UNSUCSSEFUL 
 HTC برند یگوش در ممتد يهابرهیو -8
 شدنروشن هنگام به يا کارخانه ماتیتنظ صفحه به رفتن -9

 دستگاه يها کونیآ شکل رییتغ -10
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  .گردد ضیتعو دستگاه هارد یستیبا هارد یسيآ یخراب صورت در

 و لیتکم ندهیآ کسالی تا رود یم دیام که میهست 3 استاد کتاب نگارش حال در هارد یسيآ نهیزم در
  .گردد ارائه

  UI (USER INTRFACE) مدار
 ارتباطات 124 عکس در .گردد یم دستگاه تاچ و دیکل صفحه ش،ینما صفحه يمدارها شامل مدار نیا
 .دیینما یم مشاهده را مدارات نیا

 

  124 عکس

 وصل) Power( هیتغذ و CPU یسيآ دو به بخش نیا درون مدارات دینیب یم 124 عکس در
 نور جهت و باشند یم وصل Cpu یسيآ به اطالعات افتیدر و کنترل لیدلبه ها بخش نیا. باشند یم

 کیهر مشکالت و مدارها نیا از کیهر یبررس به ادامه در. باشند یم وصل هیتغذ یسيآ به نهیزم پس
  .میپرداز یم

 دو نیا شیپ سال چند تا یول دارند، قرار يبند بسته کی در معموالً تاچ صفحه و شینما  صفحه امروزه
 تر سبک يها یگوش داشتن به لیم و يتکنولوژ شرفتیپ با یول بودند، زین مجزا یقطعات صورت به

 ضیتعو هم با آنها يدو هر LCD ای تاچ یخراب صورت در امروزه و دیگرد متحول صورت نیبد ساختار
 و شود یم شناخته گلس نام به که دارد وجود مجموعه نیا يرو بر زین محافظ صفحه کی اما شوند، یم
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 تاچ و باشد نداشته یختگیربهم رنگ lcd که یدرصورت گلس شکستن و دستگاه خوردنضربه صورت در
 یاصل گلس ضیتعو اتیعمل نیا به که نمود ضیتعو را گلس تنها توان یم د،ینما کار یدرست به هم

  .شود یم گفته دستگاه

  .میپرداز یم آنها يتکنولوژ و رانیا بازار در LCD و تاچ جیپک انواع یبررس به ادامه در

 کی متیق در یمیمستق ریتأث آن، نوع و شینما صفحه به مربوط ۀمسئل اکنون هم که دیبدان است جالب
 از کیهر به مربوط يها يتکنولوژ و گوناگون يها شینما  صفحه بهتر شناخت ن،یبنابرا دارد؛ محصول

 نجایا در ما. شود تبلت ای و  POS, PDAکی دیخر منظور به شما یآگاه شیافزا به منجر تواند یم آنها
 در شده  استفاده مختلف یلمس يشگرهاینما نیبارزتر از نمونه چند یمعرف به که میدار قصد

 نیماب يها تفاوت شما، یآگاه شیافزا ضمن قیطر نیا از تا میبپرداز یکنون هوشمند يها دستگاه
  .میکن تر روشن را آنها در شده گرفته کاربه متنوع يها يتکنولوژ و گوناگون يشگرهاینما

  TFT LCD  شینما صفحه

  
 125 عکس

 یک که است ”باریک ترانزیستور فیلم“ معناي به ”Thin Film Transistor“ مخفف TFT واژة
 .رود می شماربه هوشمند هاي دستگاه هاي نمایش صفحه ساخت صنعت در تکنولوژي

 شمار به ديسیآل معمولی نمایشگرهاي تر پیشرفته نسخۀ درواقع TFT LCD هاي نمایش صفحه
 معمولی هاي نمایش صفحه به نسبت را تري مناسب عملکرد رزولوشن و تصویر کیفیت نظر از که رود می
  .دارد همراه به ديسیآل نوع
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 ها مزیت

 بودن قیمت ارزان 

 معایب

 محدود دید زاویۀ 
 زیاد نور بازتاب 
 زیاد مصرفی انرژي  

  :IPS LCD شینما صفحه  

  

 126 عکس

. است ”محلی سوئیچینگ“ معناي به ”In Place Switching“ عبارت مخفف ”IPS“ واژة
 نمایش صفحه از هم IPS LCD نمایشگرهاي در ،TFT LCD نوع هاي نمایش صفحه مانند دقیقاً

 نوع دو این مابین عمدة تفاوت بنابراین، است؛ شده  استفاده ”IPS“ تکنولوژي و ” ديسیآل“ نوع
 .شود می خالصه آنها ” ديسیآل“ در شده  گرفته کاربه تکنولوژي در نمایشگرها از

 شماربه TFT LCD نمایشگرهاي ارتقاءیافتۀ نسخۀ درواقع IPS LCD نوع هاي نمایش صفحه
 نوع این. دارند هوشمند هاي دستگاه ساخت و طراحی صنعت در زیادي بسیار کاربر اکنون هم و روند می

 سازي بهینه آنها در باتري انرژي مصرف میزان و بوده برخوردار تري گسترده دید زاویۀ از نمایشگرها از
 است کرده پیدا کاهش و شده
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 مزیت

 بیشتر دید زاویۀ 
 کمتر مصرفی انرژي 

 معایب

 گرانت قیمت  

  “مقاومتی لمسی“ یا LCD Screen Touch Resistive نمایش صفحه  

  

 127 عکس

 ناچیزي بسیار فاصلۀ با که شوند می رسانا مواد از الیه دو شامل نمایشگرها از دسته این مقاومتی انواع
 بدین. کند می عمل مقاومتی بخش یک عنوان به درواقع فاصله این و اند شده داده قرار یکدیگر کنار در

 به رسانا الیۀ دو نمایشگرها نوع این هاي بخش از هریک در کاربر انگشت تماس برقراري با که معنا
 تواند می عمل این که است ذکر شایان. شود می مشخص کاربر لمس دقیق محل و کرده برخورد یکدیگر

 از پس کاربر انگشت تماس به مربوط دقیق اطالعات. پذیرد انجام هم ”نوري قلم“ یک از استفاده با
 .گردد می صادر آن به مربوط عملیاتی دستور و شده وتحلیل تجزیه پردازنده واحد به ارسال
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 ها مزیت

 ارزان العاده فوق قیمت 

 معایب

 ضعیف تصویر وضوح 
 ضعیف عمل دقت 
 کم حساسیت 

  “خازنی لمسی“ یا LCD Screen Touch Capacitive نمایش صفحه 

 

 128 عکس

 عمل دقت و کم حساسی به مربوط معضل ها نمایش صفحه از نوع این در داشتیم اشاره که طور همان
 Capacitive نوع نمایشگرهاي در. است شده برطرف ”مقاومتی لمسی“ نوع نمایشگرهاي ضعیف

 Touch Screen LCDهادي یک با شده داده پوشش اي شیشه الیۀ یک از ” خازنی لمسی“ یا 
 نوع نمایش صفحه روي بر انسان انگشت که هنگامی. شود می استفاده ”ایندیوم قلع اکسید“ نظیر شفاف

 این که شد خواهد ایجاد اي وقفه نمایشگر الکترواستاتیکی میدان در شود، داده قرار ”خازنی لمسی“
 به مربوط اطالعات نهایتاً. بود خواهید گیري اندازه  قابل الکتریکی ظرفیت در تغییر یک عنوان به وقفه
 .شد خواهد صادر آن به مربوط عملکردي دستورات و شده ارسال پردازنده واحد به شده لمس محل

 از مند بهره نمایشگرهاي به نسبت ”خازنی لمسی“ تکنولوژي از مند بهره نمایشگرهاي عملکرد طورکلی به
 از تر مطلوب مراتب به نمایشگرها این عمل دقت. بود خواهد بهتر العاده فوق ”مقاومتی لمسی“ تکنولوژي

 .دارد کیفی برتر و ”رده باال“ محصوالت در اي گسترده استفادة و بوده پیشین نوع
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 ها مزیت

 مناسب حساسیت 
 باال عمل دقت 
 شده سازي بهینه انرژي مصرف 

 معایب

 باال قیمت  

  آن مدار هاي خرابی و تاچ مدار
  .دیینما یم مشاهده را همراه تلفن در تاچ اتصال از ينمودار 129 عکس در

 

 129 عکس

 توسط تاچ ها مدل از یبرخ در البته گردد، یم وصل برد به کانکتور ای و شدنمیلح روش به تاج قطعه
 تاچ نوع نیا نمونه 130 عکس در. گردد یم متصل برد به سپس و شود یم وصل LCD به کانکتور فلت

 را تاچ قطعه سمت تاچ یسيآ دیتوان یم رنگ یآب کادر در ریتصو نیا در نیهمچن .دیینما یم مشاهده را
 نیا یفن شماره تاچ کارنکردن درست ای مجدد مشکل وجود و تاچ ضیتعو صورت در که دیینما مشاهده

 باشد داشته فرق یفن شماره اگر چراکه یشخص تجربه طبق دیینما سهیمقا شده خراب تاچ با را یسيآ
  .باشد نیا مشکل تواند یم
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  )کانکتور فلت توسط lcd به متصل تاچ نمونه GOOGLE PIXEL 2 تاچ( 130 عکس

  .دیده انجام را ریتعم اتیعمل ریز چارت طبق تاچ کارنکردن درست صورت در

 با یمیلح تاچ يسرد میلح صورت در. دیینما یبررس را تاچ اتصال و نموده باز را دستگاه ابتدا -1
 توسط تاچ که یدرصورت. دیینما حیتصح را تاچ اتصال يسرد میلح هیهو و فلکس ریخم يمقدار

 .دیکن یبررس را آن اتصال و کانکتور است وصل lcd ای دستگاه به کانکتور
 .دیینما دستگاه فلش به اقدام ازین صورت در و دیینما برهیکال را تاچ -2
 .دیینما تست را دستگاه سالم و دیجد تاچ با -3
 در شتریب یسيآ نیا. دیینما یبررس 3R روش با وجود صورت در را تاچ مدار ESD یسيآ -4

 .دارد وجود يهواو برند يهادستگاه
 .دیینما یبررس را آن 3R روش با و نموده دایپ نقشه طبق را وریدرا یسيآ -5
 .باشد دستگاه CPU از تواند یم مشکل - 6
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 و ضربه به نسبت که حساس اریبس است يا قطعه شینما صفحه: دستگاه شینما صفحه مدار مشکل
 در ترك نداشتن ای نبودنشکسته یبررس زیچ نیاول مدار نیا ریتعم در. باشد یم ریپذ بیآس اریبس فشار

 جیرا مشکالت از یکی ریتصو در زین سوخته يها کسلیپ وجود نیهمچن باشد، یم قطعه طول ای و عرض
 خطوط ای و کسلیپ تک صورت به یمشک ای و دیسف رنگ به سوخته کسلیپ. باشد یم قطعه نیا در

 کانکتور در يدیسآل وصل اشتباه اتصال لیدلبه تواندیم امر نیا دهد، یم نشان را خود یعرض ای یطول
 باشد زین یمیلح يها LCD در يسرد میلح مشکل ای و LCD کانکتور قفلک کامل بستن عدم ای

 باشد، یم PCB به آن نمودنمیلح ای و PCB يرو بر فلت نمودنمیلح روش شامل  LCDاتصال انواع
 اتصال ةنحو کیشمات دیتوان یم 131 عکس در LCD در و دینیب یم را اتصال نیا نمونه 132 عکس در

LCD دیینما مشاهده را برد به.  

 

  )اصلی برد به LCD اتصال شماتیک( 131 عکس

  
  132 عکس

  :نمود يبند دسته ریز شرح به یکل گروه دو در توان یم را شینما صفحه مدار مشکالت

 ریتصو - 1
 نور - 2
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  .نمود میتقس ریز گروه 2 به را مشکالت توان یم 1 شماره مشکل مورد در

 تصویر نداشتن - 1

  .دیینما استفاده مشکل نمودنبرطرف و یبررس جهت ریز چارت از دیتوان یم مشکل نیا با رابطه در

 وجود آن در لک و یخوردگآب ،یشکستگ آثار گونه چیه کهیدرصورت شینما صفحه یبررس -1
 آن اتصال صورت در نیهمچن و شینما صفحه برد به اتصال کانکتور یبررس. باشد نداشته

 ها هیپا نیب یاتصال ای و میلح يسرد م،یلح بودنقطع دچار که دیینما یبررس یمیلح صورت به
 و دیده انجام دقت با را شینما صفحه کانکتور یبررس زین کانکتور فلت نوع مورد در. نباشد

 را برد و LCD ارتباط فلت نیهمچن. دیکن یبررس را آن يسرد میلح و هیپا بودنقطع مشکالت
 ای و ریتعم زین را آن دیتوان یم فلت یپارگ صورت در باشد، نداشته یپارگ که دیینما یبررس زین

  .دیینما ضیتعو

 قطعات تا دیینما یبررس دستگاه کیشمات نقشه طبق را برد و شینما صفحه ارتباط ریمس - 2 
  .دیینما یبررس نقشه طبق زین را قطعات ارتباط نیهمچن باشند، نداشته بودنقطع ،یاتصال

  .دیینما یبررس زین را آنها سالمت نقشه در وزیف ای و EMIF لتریف وجود صورت در -3

 وجود، صورت در. دارد وجود شینما صفحه مدار در زین ریتصو IC ها دستگاه از یبرخ در -4
  .دیینما یبررس را آن 3R روش توسط

 مشکل با شینما صفحه بودنکیتار علت به دستگاه نهیزم پس نور یسيآ یخراب صورت در -5
  .میشو یم روبرو ریتصو عدم

 ریتصو عدم مشکل بروز باعث تواند یم زین مجاورت سنسور یخراب هوشمند يها یگوش در - 6
  .گردد

 بودنروشن حالت در و دیینما دایپ نقشه طبق را مثبت ولتاژ هیپا LCD يها هیپا نیب در -7
  .شود دهید دیبا ولت 4 حدود در يولتاژ هیپا نیا يرو بر د،یینما یبررس را ولتاژ دستگاه

 تصویر پرش - 2

 فلت یبررس به یشکستگ عدم صورت در و دیینما یبررس را LCD یشکستگ در ریتصو پرش صورت در
LCD دیبپرداز يسرد میلح ای بودنقطع مشکالت و یکیزیف سالمت نظر از.  
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  .میپرداز یم مشکل حل روش و شینما صفحه نور مشکل یبررس به ادامه در

 نخواهد داده شینما LCD در يریتصو شینما) BACK LIGHT( صفحه نور مدار خراب صورت در
 نور ولتاژ دیتول مدار ای و بوده نهیزم پس نور يها LED یخراب لیدلبه تواند یم مشکل نیا. شد
 مبدل به یخاص مدار توسط که دارد ازین باال ولتاژ به نهیزم پس نور. نکند کار یدرست به نهیزم پس

DC/DC و گرفته را يباتر ولتاژ که دارد وجود یسيآ کی مدار نیا در کار نیا يبرا. گردد یم نیتأم 
  .دینما یم لیتبد ازین مورد ولتاژ به

  :دیینما دنبال را کار دیتوان یم ریز صورت به شینما صفحه نور مشکل یبررس يبرا

  .شود یبررس سالم LCD کی با -1

  .دیینما یبررس را ریتصو تیالبک مدار سلف -2

  .دیینما یبررس 3R روش به را تیالبک مدار یسيآ -3

 .دیینما یبررس را هیتغذ یسيآ -4

  آن مشکالت و کلید صفحه مدار
 بکار خاص يکاراکترها و حروف شماره، لیقب از اطالعات واردنمودن يبرا همراه تلفن در دیکل صفحه

 CPU با بخش نیا ارتباط و باشد یم یکیمکان صورت به دستگاه دیکل صفحه با کارها هیکل. شود یم برده
 قسمت از شده گرفته اطالعات يرو بر را پردازش اتیعمل CPU قطعه. باشد یم دستگاه

KEYBARD لیتشک ریز یکل بخش چهار از همراه تلفن در صفحه مجموعه. داد خواهد انجام 
  .دیکن یم مشاهده را ها بخش نیا 133 عکس در: است دهیگرد

 

 133 عکس
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1- KEY MAT ای KEYBOARD :يرو بر که است کائوچو ای کیپالست جنس از اکثراً قسمت نیا 
  .دینما یم وارد آن قیطر از را اطالعات کاربر و دستگاه قاب

 معموالً همراه تلفن يدهایکل با رابطه در و باشند یم دهایکل يها هیپا همان قسمت نیا :زهیمتال -2
 دو نیا اتصال. گردد یم وصل دیکل مدار قسمت دو نیا اتصال هنگام به که باشد یم رهیدا دو صورت به

  .ردیگ یم صورت یپولک توسط قسمت

 هنگام به که دارد يگود يمقدار و باشد یم رسانا جنس از کوچک صفحه کی :پولک ای یپولک -3
 نیا که دیکن دقت. کند یم عمل دیکل و کنند یم دایپ اتصال هم به زهیمتال قسمت دو آن فشردن
  .نباشد صاف کامالً و باشد متر یلیم مین حدود در يگود يدارا قسمت

 داشتن نگه ثابت فهیوظ و باشد یم درنگیسف معموالً یبرچسب بخش نیا: دیکل صفحه برچسب -4
 نیا حتماً یخوردگآب صورت در برد سیسرو هنگام به. دارد برعهده را زهیمتال قسمت يرو بر ها یپولک

 و دیینما جدا دقت با دیکل صفحه از نریت و الکل ای و کیاولتراسون دستگاه از استفاده از قبل را برچسب
  .دیبگذار خودش يجا سر دوباره نظر مورد قسمت شدنخشک و سیسرو از پس

 عکس همانند( یاصل برد يرو بر -1 است، دهیگرد یطراح صورت دو به همراه يها تلفن در دیکل صفحه
  )134 عکس( UIF نام به یکوچک برد يرو بر -2) 133

  
  134 عکس

 را) اینوک 3500 مدل( یگوش کی دیکل صفحه نور مدار همراه به دیکل صفحه مدار 135 عکس در
  .دیینما یم مشاهده
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  135 عکس

 ود،ید سلف، چون یمحافظ قطعات معموالً دهایکل از پس دیکل صفحه مدار در: دیکل صفحه مدار حیتشر
  .رسد یم CPU برد در انتها در و دارد وجود ESD يلترهایف ای و خازن

 دیکل صفحه UIF يدارا دستگاه که یدرصورت دیکل صفحه کارکرد عدم مشکل نمودنبرطرف يبرا
 ESD همچون مدار محافظ قطعات نقشه طبق آن از پس و دیینما تست سالم UIF با ابتدا باشد، یم

 است شده یطراح برد يرو بر دهایکل که ییها یگوش در و دیینما یبررس را دیکل صفحه مدار يها
 کار دیکل دو ای کی تنها که یدرصورت. دیینما تست و یبررس را زهیمتال خطوط بودنقطع عدم و ها یپولک

  .دیبپرداز دهایکل آن یپولک یبررس به کند ینم

  کارت میو رفع مشکل س یابی بیع
است  کارت میس رای، زباشد یم تیحائز اهم اریبس حال  نیساده و در ع اریمعموالً بس لیموبا کارت میس

 دیتوان ینم زین لیموبا يها یگوش نیتر و شما با مدرن دیرا برقرار نما یدو گوش نیارتباط ب تواند یکه م
با عملکرد قطعات مختلف مدار  ییشناخت و آشنا رو نید. از اییرا برقرار نما یتماس کارت میبدون س

 ستیبا یم لیموبا يا حرفه رکاریو تعم باشد یم تیمهم و حائز اهم اریو مشکالت آن بس کارت میس
 .آن را داشته باشد یابی بیع قهیو طر لیموبا کارت میمشکالت س ییمهارت الزم در شناسا
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 کارت میس يبا کدها ییآشنا

 يافزار و سخت يافزار نرم یفن اطالعات يسر کی دیبا شده، لیموبا راتیکه وارد بازار کار تعم يهر فرد
 به مربوط يکدها یمعرف به نجایا در. برد بهره ازیمواقع نداشته باشد تا بتواند از آنها در  SIM در مورد

  .میپرداز یم کارت میس

  1 Code :PIN از یمخففPersonal Identification Number  کد شناسه  يکه به معنا
 8تا  4 نیاست ب يسوءاستفاده نکند. عدد کارت میاز س یتا کس شود یبوده که باعث م یشخص

را  PUK1 واردکردن ياشتباه وارد شود، دستگاه از کاربر تقاضا سه بار به  که یرقم و درصورت
 .کند یم

 Code PUK: یسیاز کلمات انگلPIN Unblocking Key  که به اشتباه یو در مواقعPIN  
 .کند یم را کد نیا يرا وارد نموده، دستگاه تقاضا

 2 Code PIN:  تماس از آن  تیمحدود لغوکردن ایکردن و به جهت فعال توان یم کد نیاز ا
 10 تا البته د،یرا وارد کن PUK2 است ازیکد وارد نموده، ن نیاشتباه ا که یاستفاده نمود. درصورت

 و شده اشاره آنها به که کدها نی. همه اشود یم داده کد نیا واردکردن اشتباه اجازه کاربر به بار
 لیآنها را تحو توان یآن م هینوشته شده و هنگام ته کارت میپاکت س يبر رو PUK2 نیهمچن
 .گرفت

 کارت میافزار س با سخت ییآشنا

 نام دارند. CPU ،RAM ،EEPROM هشده، ک لیتشک يافزار سخت بخشاز سه  کارت میماژول س
CPU دهد یکه واحد پردازش نام داشته، پردازش انواع اطالعات را انجام م. RAM است که  يا حافظه

 هم EEPROM .شوند ینم ينگهدار شهیهم ي، براشوند یکه وارد م ییموقت بوده و اطالعات و رمزها
اطالعات را از دست  انینموده و با قطع جر ياطالعات را نگهدار مدت یطوالن يبرا که بوده حافظه کی

 .باشد یم زین يزیر برنامه قابل حافظه نیا .دهد ینم
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 کارت یمس هاي یهپا معرفی

  
 کارت سیم هاي پایه عکس

عنوان  به VCC. باشند یشرح م نیبد زیآن ن يها هیرا مشاهده و پا هیپا 6با  کارت میس ریتصو نیدر ا
در  کهفرستد  یم کارت میس يکالك را برا Clock هی. پادهد یرا انجام م ازین مورد هیتغذمثبت  هیپا
به  I/O .باشد یم کارت میس يبرا یپالس همزمان افتیدرکار آن  شود یم دهیطالح کالك پالس نامصا

 ازیولتاژ مورد ن VPP هی. پادهد یانجام م را کارت میتبادل اطالعات س فهیکه وظ شود یگفته م يا هیپا
را  کارت میس يها بر رو همچون زمان نوشتن شماره تماس کارت میس يبه هنگام نوشتن اطالعات بر رو

 .باشد یم نمودنستیر يبرا يا هیپا Resetو در آخر  باشد یم هیتغذ یمنف هیپا GND. کند یم نیتأم

 حل رفع آن و راه (Insert SIM) کارت یممشکل نخواندن س

را  SIM که دهد ینباشد و درواقع به کاربر اطالع م یمشکل ةدهند نشان غامیپ نیممکن است ظاهر ا
 زین غامیپ نیقرار دارد و ا یگوش يبر رو SIM که شود یشروع م ییاما مشکل از آنجا د،ینما یوارد گوش
  .شود یم مشاهده

  .دییحاصل نما نانیاطم کارت میمشکل ابتدا از سالمت س نیرفع ا يبرا -1

  .دیو اتصال به برد مطمئن شو کارت میاز سالمت کانکتور س -2

 esd لتریف ایها و  چون سلف و خازن یاز سالمت قطعات کارت مینقشه در قسمت مدار س یبا بررس -3
  .دیمطمئن شو کارت میمدار س

  .دیکن یبررس 3Rرا به روش  هیتغذ یسيآ -4
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 .دیینما یبررس 3Rبه روش  زیباشد آن را ن تواند یم CPUمشکل از  تیدرنها -5

 دیکه با باشد یم میمورد مربوط به قفل اپراتور شبکه س دیمواجه شد invalid Simاگر با مشکل  اما
  .دیینما شبکه آنالك را دستگاه يافزار نرم

  MCU مدار
 را شود یم دهینام MCU اختصار به که Main Control Unit را همراه تلفن يمرکز پردازش مدار 

 قطعه بخش نیا مرکز در. دیینما مالحظه ها بخش هیبق با آن ارتباط و MCU دیتوان یم 136 عکس در
CPU مدار نیا. باشد یم آن برعهده ستمیس یاصل يها پردازش هیکل و نظارت که است گرفته قرار 
 تلفن گرید يها بخش هیکل کنترل که باشد یم Ram یسيآ و ROM یسيآ ،CPU یسيآ شامل
  .دارد برعهده را همراه

  
  136 عکس

 به شروع و يانداز راه دستور متوجه CPU دیدار نگه هیثان 3 مدت به که یدرصورت را دستگاه پاور دیکل
 دارد، CPU و رام یسيآ با میمستق ارتباط که RAM یسيآ توسط شروع جهت. گردد یم کار

. رساند یم CPU به و کرده افتیدر ROM یسيآ از را) بوت دستورات درواقع( شدنروشن دستورات
CPU مدار توسط دستور نیا برطبق power به سپس و رسانده را الزم يانرژ ها بخش هیکل به 

  .پردازد یم تیریمد
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 آن مشکالت و دوربین مدار

  

 Cam01 عکس

 نیدورب کانکتور و دیینما خارج خود محل از را نیدورب ابتدا نیدورب یخروج و کارنکردن صورت در
  .دیینما یبررس 3R روش به را) Cam01 عکس(

 را باشد یم) Cam02 عکس( نیدورب پردازشگر یسيآ آنها نیمهمتر که را نیدورب مدار قطعات سپس
. دیینما دقت و نموده يریولتاژگ زین نیدورب مدار ولتاژ مورد در و دیده قرار یبررس مورد 3R روش به

 هر پس نکند، کار تواند یم زین یاصل نیدورب ،یسلف نیدورب کارنکردن صورت در که است ذکر به الزم
 با دارد مشکل نیدورب کدام که مطلب نیا دنیفهم يبرا. دیده قرار حیصح یبررس مورد را نیدورب دو
 .دیینما تست را ها نیدورب و شود تست طیمح وارد #*0#* کد
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 Cam02 عکس

 یگوش نیدورب یخراب عالئم

 داشته يافزار نرم و يافزار سخت يها علت توانند یم لیموبا یگوش نیدورب یخراب عالئم یکل حالت در
  :کرد اشاره موارد نیا به توان یم همراه تلفن یگوش نیدورب یخراب عالئم نیتر عیشا از. باشند

 ها عکس بودنرهیت  

 تار ای و مات مثالً ندارند، را یقبل تیفیک شما شده گرفته يها لمیف و ها عکس که است یمدت اگر
 از دیبا موضوع نیا از قبل البته. است شده یخراب دچار شما همراه تلفن نیدورب ادیز احتمال به هستند،

  .بود مطمئن يلمبرداریف و يعکسبردار يها طیمح در مناسب نور و نیدورب لنز نداشتنخاك

 یگوش نیدورب لنز صدادادن  

 ورود ای و نیدورب یخوردگآب. رود یم شماربه قطعه نیا یخراب عالئم از یکی زین نیدورب لنز صدادادن
 راه معموالً لنز صدادادن. باشد هیقض نیا عامل تواند یم همراه تلفن گوش بدنه داخل به گردوخاك

  .است نیدورب لنز ضیتعو کار نیبهتر کار نیا يبرا و ندارد یراتیتعم

 یگوش نیدورب شدناهیس مشکل 

 مشکل نیا. باشد یم نیدورب شدنخراب يها نشانه از یکی گرفتنعکس هنگام یگوش نیدورب شدناهیس
 مشکالت شاتر، ماندنبسته ن،یدورب لنز به خوردنضربه. دهد رخ یگوناگون لیدال بنابه است ممکن
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 یگوناگون يها حل راه مشکل نیا رفع يبرا. باشد یم نیدورب صفحه شدناهیس لیدال از یبرخ يافزار نرم
  .دارد وجود

 20 بعد و کرده خاموش را یگوش. دیبکش رونیب را يباتر است روشن یگوش که یهنگام دیتوان یم شما
 را نیدورب يها داده و کش. دیکن پاك را یگوش نیدورب تیریمد يها برنامه. دیکن روشن هیثان 30 تا

 تیقابل. دیکن يفکتور ستیر را یگوش. دیکن چیسوئ را جلو و عقب يها نیدورب. دیکن پاك
Voiceover دیکن رفعالیغ را یگوش.  

 یگوش نیدورب سوختن  

 انجام نیدورب لنز ضیتعو با تنها که است یاقدام نیدورب سوختن زمان در لیموبا یگوش نیدورب ریتعم
 رنگ دیوسف اهیس صفحه ای و نیدورب قسمت به ورود ییتوانا عدم توان یم مشکل نیا عالئم از. شود یم

  .کرد اشاره

 نیدورب يرو بر غبار و اهیس يها لکه شدن دهید  

 تیفیک يرو بر ها لکه نیا که شود یم دهید ییها لکه یگوش نیدورب قسمت کی در معموالً حالت نیا در
. دیکن حاصل نانیاطم خود نیدورب لنز زبودنیتم از ابتدا حالت نیا در. هستند رگذاریتأث لمیف و عکس

  .دیکن استفاده نرم دستمال کی و الکل از دیتوان یم کار نیا يبرا

 عوامل چون د،یکن امتحان را يفکتور ستیر دیتوان یم نشد حل مشکل زین وهیش نیا با اگر اما
 زین روش نیا با اگر اما هستند، رگذاریتأث عامل نیا در ها روسیو و پر حافظه مثل یمختلف يافزار نرم

  .دارد وجود يافزار سخت مشکل کی احتماالً نشد حل مشکل

 یگوش نیدورب کردن وزوز:  

 تواند یم مورد نیا. است آن تیفعال نیح نیدورب صدادادن همراه تلفن کاربران عیشا مشکالت   از یکی
 توان یم باشد يافزار نرم عوامل در مشکل نیا شهیر اگر. باشد داشته يافزار نرم و يافزار سخت يا جنبه

  .کرد رفع را مشکل نیا ن،یدورب برنامه کش و تاهاید کردنحذف و ماتیتنظ قسمت به مراجعه با

 نیا و داده قرار Safe Mode حالت در را خود یگوش دیتوان یم نشد رفع مشکل زین ترفند نیا با اگر
 .دیکن رفع را مشکل
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 نیدورب فالش نشدنروشن  

 نیا نشدنروشن. دارد قوه چراغ یحت و يلمبرداریف ،یعکاس يبرا یمتنوع يکاربردها نیدورب فلش
 یگوش نیدورب ریتعم ۀطیح در مشکل نیا رفع تخصص و بود خواهد آن سوختن منزله به عمدتاً چراغ
  .است لیموبا

 کند، یم فوکوس خود خودبه نیدورب مانند یگوش نیدورب مشکالت گرید از یبرخ به 136 عکس در
  .میا پرداخته آن رفع حل راه به رهیغ و شود یم خارج خود خودبه نیدورب کند، ینم کار جلو نیدورب

  

  136 عکس

  سیم بی ارتباطات مدارهاي
  :باشد یم ریز يمدارها شامل بخش نیا

 بلوتوث 
 يفا يوا 
 قرمز مادون( نفراردیا( 
 NFC )میسیب يهاپرداخت و شارژ( 
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 هم به کینزد اریبس یستیبا ها دستگاه یچشم انتقال جهت که نفراردیا از ریغ به مدارها نیا یتمام در
 مشاهده را آنها نمونه 137 عکس در که باشد یم آنتن قطعه رسد یم نظربه که قطعه نیاول باشند،

  .دیینما یم

 

  137 عکس

 مدار آن به مربوط یسيآ به لترشدنیف از پس و شود یم افتیدر آنتن توسط امواج مدارها نیا در
 بسته اطالعات ارسال جهت و گردد یم ادهیپ حامل موج يرو از اطالعات سپس. شود یم سپرده

 کیهر یبررس به ادامه در. گردد یم ارسال آنتن توسط سپس و شده سوار حامل موج يرو بر اطالعات
 هم با بلوتوث و WIFI یسيآ معموالً دیجد يها یگوش در است ذکر به الزم. میپرداز یم مدارها نیا از

 در که BCM43438KUBG یسيآ مثال عنوان به. باشند یم یسيآ کی و شده بیترک
 يفا يوا و بلوتوث مدار دو هر در است شده استفاده j200 و j700، j710 همچون ییها دستگاه
  .دارد کاربرد

 بلوتوث مدار

 میس یب و نهیهز کم کم، يانرژ يوربهره برد، کوتاه وندیپ يبرا استاندارد کی (Bluetooth) بلوتوث
 يهاWPAN  نام به IEEE استاندارد یکنون يتکنولوژ برد، یم بهره ییویراد يتکنولوژ از که است
 گرید ییشناسا اتیعمل مشخص فرکانس کی در که است يا زتراشهیر درواقع بلوتوث .است 802/15

 زتراشهیر. دهد یم انجام را آنها به اطالعات ارسال و آنها با ارتباط يبرقرار دار،بلوتوث يها دستگاه
 2,4 فرکانس فیط در ییویراد امواج از که است رندهیگ – فرستنده دستگاه کی درواقع موجود

- برطرف يبرا. ردیگ یم بهره داربلوتوث لیوسا نیب يا داده و یصوت يها گنالیس انتقال يبرا گاهرتزیگ
 را دستگاه یعنی میینما یبررس يافزار نرم صورت به را دستگاه ابتدا است بهتر بلوتوث مشکالت نمودن
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 آنتن یبررس به دستگاه کیشمات نقشه از استفاده با دستگاه مشکل نشدنبرطرف درصورت. دیینما فلش
  .دیبپرداز بلوتوث یسيآ و بلوتوث به مربوط

 ای و شود ینم متصل يهندزفر مانند گرید لیوسا به دستگاه که یدرصورت بلوتوث مشکل رفع يبرا
  .دیینما عمل ریز صورت به داد انتقال آن با را لیفا توان ینم

 به. دیینما روشن مجدد و نموده خاموش را بلوتوث ابتدا. دیده انجام را ریز هیاول يکارها ابتدا -1
 .دیینما وارد یدرست به را ها دستگاه بلوتوث ارتباط کد مخصوصاً دیینما دقت دستگاه شدنجفت

 و انتخاب آنها ستیل از را اند بوده متصل یگوش به قبالً که ییها دستگاه یستیبا مرحله نیا در -2
 Connected Device قسمت به بلوتوث يمنو در دستگاه در کار نیا يبرا. دیینما حذف
 نهیگز و رفته ها دستگاه نام يرو بر Previosly Connected Device بخش در و رفته

 یدستگاه يرو بر هم و یگوش يرو بر هم را کار نیا. دیینما انتخاب را) Forget( کردنفراموش
 .دیینما اتصال به اقدام مجدداً سپس د،یبده انجام دیشو وصل آن به دیخواه یم که

 است بهتر البته که دیینما لیموبا دستگاه نمودنفلش به اقدام دینشد وصل مجدداً که یدرصورت
  .دیینما هیته بانیپشت لیفا آنها از کاربر اطالعات نشدنپاك جهت

  .دیینما عمل ریز وهیش به يافزار سخت صورت به یستیبا مشکل نشدنبرطرف صورت در

 مطمئن آن حیصح اتصال از و دیینما دایپ را بلوتوث به مربوط آنتن دستگاه نقشه به توجه با ابتدا -1
 .شود

 .دیباش آن مشکل نمودنبرطرف درصدد 3R روش توسط و نموده دایپ را دستگاه بلوتوث یسيآ -2
 نبود ای یخراب صورت در و دارند قرار ها محل کدام در نقشه برطبق ها خازن و ودهاید دیینما دقت
  .دیینما اقدام مشکل میترم يبرا 3R روش به آنها

  WIFI مدار  
 استفاده) اسپات هات( لیموبا نترنتیا يگذار اشتراك و نترنتیا يها شبکه با ارتباط جهت wifi مدار

 گفته Mac address آن به که باشد یم یآدرس يدارا لیموبا دستگاه هر wifi مدار. گردد یم
  .شود یم

اما  د،یا دهیرا شن  (IP address)یپيآ اصطالح قطعاً د،یباش شده نترنتیا و شبکه يایوارد دن یگر کما
 کی يواسط اتصال به شبکه، دارا يها دستگاه یتمام است، یمنطق آدرس کیکه  یپيجدا از آدرس آ
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دارد و  يچه کاربرد ست،یاما مک آدرس چ هستند، زین   (MAC address)با نام مک یکیزیآدرس ف
  آن را مشاهده کرد؟ توان یچگونه م

 یمشخص یارتباط يها دستگاه شما و دستگاه مقصد از پروتکل انیم یارتباط جادیا يدر شبکه برا
آن از  زکردنیدستگاه شما و دستگاه مقصد و متما ییشناسا يبرا ان،یم نی. در اشود یاستفاده م

 ی. آدرسباشد یفرد م آدرس منحصربه کی ازمندیدستگاه شما ن یواسط ارتباط گر،یدستگاه د ها ونیلیم
 نیگردد. ا افتیشما ارسال و توسط شما در يها براتنبه مقصد شما  یارسال يها که سبب شود بسته

مک  .نام دارد  MAC Address)  –(Media Access Control Addressآدرس مک آدرس
. هر شود یداده م شینما xx:xx:xx:xx:xx:xxاست که معموالً در قالب  یتیب 48آدرس  کیآدرس 

 نیا هیاول مهین. است تیبا کی ای و تیب 8 انگری، نماشود یپر م مالیهگزادس يها که با رقم xxزوج 
 24 و شود یم نییتع شبکه واسط کارت سازنده شرکت توسط باشد، یم اول تیب 24 شامل که آدرس

 .دهد یآن شرکت را نشان م يبرا يگذار شماره قابل يها دستگاه تعداد دوم تیب

 48به توان  2باشد، مجموعاً  1 ایو  0 انگرینما تواند یم تیهر ب نکهیا به توجه با و تیب 48با توجه به 
 281474976710656مقدار برابر  نیکرد که ا يگذار شماره توان یدستگاه کارت واسط شبکه را م

 8را  نیکره زم یفعل تیدستگاه مختلف. اگر جمع اردیلیهزار م 281حدود  يزیچ یعنی باشد، یم
 35184تعداد  باًیهر فرد امکان دارابودن تقر ي، برايگذار شماره ستمیس نیبا ا م،یریدرنظر بگ اردیلیم

 يپاسخگو ينامگذار ستمیس نیا که رسد ینظر مکارت واسط شبکه وجود دارد. در حال حاضر به
  .باشد یم نترنتیتحت شبکه موجود در ا يها دستگاه يازهاین

 تبلت و لیموبا آدرس مک ةمشاهد

 کارت واسط از نترنتیا به اتصال يبرا م،یکن یکه از آنها استفاده م یهمراه ییها معموالً عمده دستگاه
ما معموالً آدرس مک واسط  یلیآدرس مک دستگاه موبا ن،یبنابرا کنند؛ یم استفاده يفا يوا شبکه

 مک آدرس و شده یگوش يفا يوا ماتیتنظ وارد دیبا آدرس نیمشاهده ا يست. براادستگاه  میس یب
  .میکن مشاهده را واسط نیا

  آیپد و آیفون

. سبب در دیشو ماتیتنظ ياست وارد منو یکاف پد،یو آ فونیآ میس یمشاهده آدرس مک واسط ب يبرا
مک  دیتوان یآدرس م Wi-Fi فیقسمت در رد نی. در ادیشو Aboutوارد قسمت  General يمنو

  .دییخود را مشاهده نما پدیآ ایو  فونیدستگاه آ يفا يآدرس کارت شبکه وا
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  آیفون در آدرس Mac مشاهده 138 عکس

 اندروید هاي دستگاه

. دییمایرا بپ یمشابه ریمس باًیتقر دیبا زین يدیاندرو يها دستگاه میس یمشاهده آدرس مک واسط ب يبرا
 فیو در رد Status نهیگز يبر رو کیبا کل دیتوان یم About. در قسمت دیدستگاه شو ماتیوارد تنظ

Wi-Fi MAC Address ی. البته در برخدییدستگاه خود را مشاهده نما يفا يمک آدرس واسط وا 
  .باشد یقابل مشاهده م WiFi Setting يمنو قیآدرس از طر نیا يدیاندرو يها از دستگاه

 

  دیاندرو دستگاه در آدرس Mac مشاهده 139 عکس
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  باشد یرشامل موارد ز تواند یم wifi اشکاالت

 شود یمتصل نم يفا يبه وا دستگاه.  

-Wi و ستین مایهواپ حالت در تلفن که دیشو مطمئن دیبا ابتدا شود، ینم متصل Wi-Fi به تلفن اگر
Fi به تلفن اگر. است فعال تلفن در Wi-Fi شبکه دیتوان یم شود، ینم يریبارگ يزیچ اما است متصل 

Wi-Fi فراموش را )forget (دیشو متصل آن به دوباره سپس و دیکن.  

 10و بعد از  دییرا خاموش نما يفا يکار ارتباط وا نیا ي. برادیینما استارتير را يفا يوا ماتیتنظ
 دستگاه نمودننموده و اقدام به فلش هیته بانیاز دستگاه پشت تی. درنهادییمجدداً روشن نما هیثان
  .دیینما

 شود، حل یستی) مشکل باکامل(فلش  full flash با نکنند کار ییتنها به هریک بلوتوث یا wifi اگر
 ییدنما یبررس 3Rرا به روش  سیآي این باید و شده خراب Ic wifi نکنند، کار هم با آنها هردو اگر اما

  گردد. یدر صورت وجود بررس يفا يمربوط به مدار وا یستالکر ینهمچن

 .باشد شده ضعیف فاي واي برد

 MAC Address   نشود داده نمایش دستگاه منوي در.  

 و نموده تهیه پشتیبان فایل دستگاه از بایستی که باشد می افزار نرم به مربوط اکثراً مشکل این مورد در
 باید که باشد فاي واي آنتن به مربوط تواند می مشکل نشدنبرطرف صورت در. نمود فلش را دستگاه
 درصدد 3R روش به است بهتر که باشد بلوتوث/ فاي واي سیآي یا و کرد بررسی را برد به آن اتصال

  .برآییم مشکل حل

  NFC مدار
 فالن ای کند یم یبانیپشت  NFCاتصال تیاز قابل یگوش  فالن ندیگو یم که دیا دهیشن ادیاحتمال ز به

ساعت  ای یگوش کیموضوع به چه معناست؟ اگر  نیواقع ا اما به ،مجهز است  nfcبه هوشمند ساعت
 اتصال از یبانیپشت موجب به که ییها تیقابل شود؟ یم چه کند یبانیپشت  NFCتیهوشمند از قابل

NFC اصالً هستند؟ چه رندیگ یم قرار ارمانیاخت در گجت کی ياز سوNFC  کار چگونه و ستیچ 
  کند؟ یم
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ارتباط “به آن  یاست که در زبان فارس  Near Field Communicationمخفف عبارت  NFCواژه
 يبرا یارتباط استاندارد کیدرواقع   nfcکاربرد. شود یم گفته ”یس اف ان“ همان ای ”کیحوزه نزد

 دستگاه دو خاص ییویراد ارتباطات کی جادیا با که شود یم محسوب) حمل(قابل  یلیموبا يها گجت
 قیطر از دستگاه دو نیماب تعامل جادیا منظور به. کند یم داده ردوبدل به قادر را تیقابل نیا به مجهز

 کی  NFCنیبنابرا باشد؛ متریسانت چند حداکثر دستگاه دو آن فاصله حتماً دیبا  NFCاتصال تیقابل
 به قادر باشند، گریکدی به کینزد که یطیشرا در را یلیموبا يها دستگاه که است یارتباط تیقابل

 به حتماً دیبا  NFCاز یبانیپشت منظور به حمل قابل و یلیموبا يها گجت. کند یم اطالعات ردوبدل
 تراشه به کند یم یبانیپشت  NFCاتصال از که یدستگاه هر نیباشند، بنابرامجهز   NFCتراشه

 .است مجهز یاختصاص

. رسد یعملکرد آن م ةنحو شرح به نوبت دارد، ییمعنا چه و ستیچ  NFCواژه میحال که متوجه شد
 محسوب آسان و ساده يتکنولوژ کی است استوار آن هیبر پا  NFCکه کاربرد اتصال يتکنولوژ

 ياست که بر رو يا افتهی تکامل ییویفرکانس راد ییشناسا يبر تکنولوژیمبتن  NFCاتصال. شود یم
 کند؛ یم میسیصورت دستگاه را قادر به ارتباط بنیاعمال شده و به ا یتراشه اختصاص ای پیچ کی

 ارتباط آن قیطر از و کند یم جادیا ییویراد فرکانس کی  nfcکه مییبگو دیبه زبان ساده با ن،یبنابرا
دو دستگاه فعال باشد، آن دو   NFCارتباط تیقابل که یهنگام. سازد یم برقرار را دستگاه دو نیماب
 دو که است نیا الزم شرط تنها. ندینما منتقل گریکدی نیماب را اطالعات از یکم حجم توانند یم

وجود ندارد.  دییتأ کد واردکردن به يازین دوطرفه ارتباط نوع نیا در. باشند کینزد گریکدی به دستگاه
 .دارد ینییپا اریبس يمصرف انرژ  NFCاتصال تیقابل نیهمچن

  هوشمند يها در گجت  nfcکاربرد

 دیبدان دیبا اما ندارد، یلیهوشمند و موبا يها در گجت یجالب ییچندان کارا  nfcکه دیکن تصور دیشا
 ارمغان به تانیبرا را يادیز اریبس يکاربردها تواند یم  NFCارتباط. ستین حیصح تفکر طرز نیا که

 :هستند ریز شرح به آنها نیتر جالب از یبرخ که اوردیب

 استفاده ازNFC  میسیب و یکیمنظور پرداخت الکترون به 

 یکیالکترون پرداخت“ يها تیقابل به مربوط است رشدنیفراگ حال در که ییها تیقابل از یکی روزها نیا
 یپ اپل تیقابل مثال عنوان به. ردیپذ یم صورت یلیموبا يها گجت قیطر از که شود یم ”میسیب

(Apple Pay)ی، سامسونگ پ (Samsung Pay)  یپ دیو اندرو (Android Pay)  چند نمونه از
هستند و اگر  nfc بر اتصالیمبتن ها تیقابل نیا تمام. روند یشمار مبه ها تیقابل نوع نیا نیتر یاصل

 نام یکیالکترون پرداخت يها سیسرو از استفاده به قادر نکند، یبانیپشت NFC ازگجت هوشمند شما 
 یبه چپ زیکه ضمن تجه يهوشمند يها ساعت يها تیاز مز یکی ن،یبنابرا بود؛ دینخواه هم شده برده
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NFC پرداخت يها سیصورت مستقل با سروبه توانند یم که است نیا کنند یم یبانیپشت اتصال نیاز ا 
خود  (Apple Watch) واچ اپل از استفاده با شما مثال يبرا. باشند داشته تعامل یکیالکترون

 لیتکم را خود يدهایخر و دیکن استفاده یپ اپل سیسرو از دیتوان یآن م NFC تیقابل و دیتوان یم
 یانیفعالً پشت رانیدر ا که باشد داشته هم را يگرید يکاربردها تواند یم NFC تیقابل. دیینما
 .شود ینم

 

 استفاده از NFC شما يها عکس یآن نتیمنظور پر به 

 NFC از شما هوشمند یگوش اگر. کنند یم یبانیپشت nfc اتصال از که دارند وجود یخاص ينترهایپر
 از و میسیب صورت به دیتوان یم د،یداشته باش nfc پیچ به مجهز رلسیوا نتریپر کی و کند یبانیپشت
 افتیدر یچاپ نسخه خود یتالیجید يها عکس از هیو ظرف چند ثان یصورت آن به NFC ارتباط قیطر
 (Mobile Print) نتیپر لیموبا همچون ییها شنیکیاپل از که ستیکاف کار نیا انجام يبرا. دیکن

 .دیاستفاده کن

 استفاده از NFC ونیزیتلو به لیموبا از ریمنظور انتقال تصو به 

 به مربوط دیکن استفاده آن از دیتوان یم NFC اتصال وجود موجب به که ییها تیقابل از گرید یکی
 از هم شما ونیزیتلو حتماً دیبا کار نیا انجام يبرا البته. شود یم ونیزیبه تلو لیموبا از ریتصو انتقال

 برچسب دستگاه بدنه یپشت بخش در مدرن يها ونیزیتلو اغلب در. کند یبانیپشت NFC تیقابل
NFC  شگرینما به لیموبا از ریبه آن قادر به انتقال تصو یکردن گوشکیکه با نزدزده شده است 

 استفاده آن از و دانلود یخاص شنیکیاپل تا است الزم هم موارد و ها مدل از یبرخ در. دیشو یم ونیزیتلو
 ونیزیتلو به لیموبا از ریمربوط به انتقال تصو nfc جالب يکاربردها از گرید یکی صورت هر در. شود

  .شود یم
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 استفاده از  nfc گجت هوشمند يمنظور شارژ باتر به  

 شود یها قابل استفاده م از گجت یدر برخ NFC پیچ وجود موجب به که ییها تیقابل از گرید یکی
 یکابل چیه وجود به ازین بدون روش نیاست. در ا NFC قیطر از گجت يباتر شارژ امکان به مربوط

 .شود یم شارژ دستگاه يباتر شارژر، پد و یگوش نیماب

 استفاده از nfc کریمنظور انتقال صدا به اسپ به 

 در را کرهایاسپ از نوع نیا اگر. کنند یم یبانیپشت NFC ارتباط از که دارند وجود یخاص يکرهایاسپ
 NFC قیطر از داده انتقال يبرا آنکه از یبخش به را خود هوشمند یگوش که ستیکاف د،یدار اریاخت

 که کرد دیخواه مشاهده و دیکن پخش کیموز کی خود یگوش با. دیکن کیاست، نزدمشخص شده 
 .شود یم پخش کریاسپ از یخروج يصدا

 استفاده ازnfc  رهیغ و مترو تیها، بل دانشگاه يهمچون کارت غذا ییها در کارت 

 در که يهوشمند يها ستمی. سدیا دانشگاه را داشته سیسرو شدن در صف سلفحتماً تجربه معطل
هستند.  nfc بر اتصالیمبتن شود، یم استفاده آنها از انیدانشجو به غذا ارائه منظور به يها دانشگاه

از  د،یکن یم افتیو ژتون خود را در دیده یقرار م وریسیخود را در کنار ر يشما کارت غذا که یهنگام
. شود یم ردوبدل یاطالعات و شده برقرار دستگاه و کارت نیماب ییویراد ارتباط کی NFC پیچ قیطر
 .شود یهم استفاده م رهیمترو و غ تیبل دییتأ همچون يگرید يها مکان در ستمیس نیا از

 استفاده از nfc لیاتومب ایمختلف  يها درب مکان ییگشا منظور قفل به 

 NFC پیچ به که دارند یاختصاص چیسوئ BMW شرکت يها لیاتومب رینظ ها لیاز اتومب یبرخ
شدن درب خودرو بازمنجر به  لیاتومب nfc پیشدن به چکینزد با ها چیسوئ نوع نیامجهز است. 

 کارکنان آن موجب به که شود یاستفاده م NFC پیچ از هم یخاص يها قفل در نیهمچن. شوند یم
 ها لمیعبور دارند. حتماً در ف دییتأ که شوند یم ییها محل در مرور و عبور به قادر کارخانه ای شرکت کی
شرکت،  رینظ ییها منظور عبور و مرور در مکان به ییشناسا يها نوع کارت نیکه افراد از ا دیا دهید

  .کنند یاستفاده م رهیکارخانه و غ
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  .میپرداز یمشکل آن م نمودنبرطرف روش و همراه تلفندر  NFCبه مدار  حال

  .دیینما یرا از نظر سالمت بررس NFCابتدا آنتن  -1

  .دیینما زیتم را اتصال محل است بهتر و دیینما یبررس را برد به آنتن اتصال -2

  .دیینما یمگاهرتز است را بررس 27,120را که فرکانس آن  NFCمدار  ستالیکر -3

  .دیقرار ده یمورد بررس 3Rنموده و به روش  دایرا در نقشه پ NFC یسيآ – 4
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  :دارد وجود صورت دو به رانیا در همراه تلفن نقشه

 .شود ینم هیتوص باال یکیزیف حجم و نهیهز بخاطر که شدهچاپ يها نقشه -1
 بدون ای و اندك نهیهز با توان یم یراحت به که pdf فرمت با يوتریکامپ يهالیفا صورت به نقشه -2

 .نمود هیته نهیهز

  :گردد یم لیتشک ریز بخش 5 از معموالً باشد که صورت هر به نقشه اما

 به همراه تلفن يها بخش و یکل ساختار قسمت نیا در ):Block Diagram( اگرامید بلوك - 1
 .است شده مشخص آنها ارتباط ةنحو همراه

 و است شده گرفته عکس برد نیطرف از قسمت نیا در ):BOARD PICTURE( برد عکس - 2
  .نمود سهیمقا میدار دست در که يبرد با توان یم

 شامل برد يرو قطعات هیکل بخش نیا در ):pcb layout( برد يرو بر قطعات دمانیچ عکس - 3
 پالك کی آن به و است شده دهیکش گرید قطعه هر و ستوریترانز ود،ید سلف، خازن، مقاومت،
 يرو قطعات با ارتباط ةنحو در قطعه یبررس و کیشمات قسمت در که است شده داده اختصاص

 نوع که باشد یم حروف ای حرف شامل قطعه پالك. باشد یم کارگشا اریبس پالك شماره نیا برد
 در اعداد. باشد یم مقاومت کی دهنده نشان R حرف R2001 قطعه در مثالً دهد؛ یم نشان را آن

 قطعه يمدار شماره ةدهند نشان چپ سمت از اول رقم 2 که باشد یم یرقم چهار پالك نیا
 يبرا. باشد یم 20 مدار در قطعه نیا است نیا نشانگر که باشد یم 20 عدد نجایا در که باشد یم

 آن حرف از پس که میبگرد یسيآ نیبزرگتر دنبالبه یستیبا ستیچ مدار نیا نام نکهیا دنیفهم
 هیتغذ مدار ةدهند نشان 20 شماره پس باشد هیتغذ به مربوط یسيآ نیا اگر. دارد وجود 20 عدد

 نیاول مقاومت نیا که است مسئله نیا انگریب است 01 نجایا در که يبعد یرقم دو. است دستگاه
 زین R2004، R2003 مانند گرید يها مقاومت توان یم نیهمچن. باشد یم مدار نیا در مقاومت

 .باشد داشته وجود مدار نیا در
 را گریکدی به قطعات اتصال قسمت نیا در ):Schematic( گریکدی به قطعات شدنوصل ةنحو - 4

 .دیینما یم مشاهده
 را همراه تلفن از قسمت هر راتیتعم يراهنما بخش نیا): Repair Chart( راتیتعم برنامه - 5

. است داده شرح رکاریتعم يبرا را است ازین که قطعه هر تست با همراه مرحله به مرحله صورت به
 نقشه لیفا در سامسونگ برند در شتریب یول باشد، یم ریتعم جهت یخوب اریبس منبع بخش نیا

 یگوش از را ها بخش نیا دیتوان یم 138 عکس در دارد وجود Trouble shooting قسمت در
a300 دیینما مشاهده سامسونگ.  
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  138 عکس

  .نمود استفاده مشکل رفع و آن مقدار و قطعه دانمودنیپ جهت ریز موارد در توان یم را نقشه 

 و مدار نقشه در آن دانمودنیپ با دارد یخراب یعنی کند یم داغ تست در يا قطعه که یهنگام -1
 .شد میخواه متوجه را قطعه کارکرد

 توان یم قبل مورد همچون که دارد يسرد میلح ای و است یسوختگ ای یشکستگ يدارا يا قطعه -2
 .کرد استفاده نقشه از

 را رندهیگ تماس يصدا افتیدر عدم هنگام به اگر مثال عنوان به ؛یراتیتعم چارت قسمت یبررس -3
 قطعات میتوان یم صوت درافت قسمت نقشه در صوت چارت یبررس با میکن یبررس میبخواه
 .مییبرآ مشکل نمودنبرطرف درصدد و میشو متوجه را ریتعم روش و يمدار

 و مقاومت چون یقطعات مقدار ای و یچاپ مدار برد يرو بر نصب روش و گریکدی با قطعات ارتباط -4
 .شد متوجه توان یم نقشه از زین را یسيآ جهت نیهمچن. میبفهم را خازن

 مورد دستگاه مدل همراه به Schematic عبارت دیتوان یم دستگاه مدل هر نقشه به افتنیدست يبرا
 يها DVD در ها نقشه از ياریبس نیهمچن. دیینما جستجو www.google.com تیسا در را نظر

  .باشد یم موجود کتاب
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  تعمیراتی هاي حلراه

. دیینما مشاهده را یراتیتعم يها حلراه و ها یکش میس از ياریبس توان یم ها کتاب در دیشا و نترنتیا در
 ریتصاو ریز صورت به مشکل يجستجو و www.google.com تیسا به مراجعه با نترنتیا در

  .دیینما مشاهده را یراتیتعم

Ways یا Soulotion  +دستگاه مدل و مشکل  

 g531 charging ways: دیینما سرچ سامسونگ G531 دستگاه شارژ مشکل يبرا نمونه عنوان به

 اریبس www.u2ugsm.com تیسا يها عکس د،یینما استفاده شدهسرچ يها عکس از دیتوان یم
  .باشد یم يکاربرد و حیصح

  
  137 عکس

  .دیکن وصل یالک میس با را خطوط و دیینما نصب برد يرو بر را شارژ کانکتور شارژ عدم مشکل جهت
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 آپبک و Moborobo برنامه توسط اندروید هايدستگاه از گرفتن آپبک آموزش به فصل این در
  .پردازیم می iTools برنامه با اپل شرکت هايدستگاه از گرفتن

  اندروید براي Moborobo افزار نرم با کار و نصب
Moborobo این. باشد می کامپیوتر طریق از گوشی مدیریت افزارهاي نرم معروفترین و برترین از یکی 

 در مخاطبین از پشتیبان نسخه تهیه به توان می آنها بین از که است فراوانی هاي قابلیت داراي افزار نرم
 گوشی طریق از پیامک ارسال گوشی، هاي فایل مدیریت گوشی، افزارهاي نرم نصب و مدیریت گوشی،

 در گوشی مدیریت افزار نرم یک از که را نیازي هر و بوده کامل بسیار افزار نرم این. کرد اشاره... و
 براي را موبوروبو افزار نرم با کارکردن و نصب نحوة خواهیم می. کند می برطرف باشید داشته کامپیوتر

  .دهیم شرح شما

 ورژن نیآخر و رفته https://moborobo.en.uptodown.com/windows ینترنتیا آدرس به
  .دیکن استفاده کتاب يها DVD از ای و دیینما دانلود را برنامه

 دیبا ها یگوش از برند هر يبرا. شد خواهد اجرا خودکار نصب اتیعمل انتها تا و دیکن اجرا را نصب لیفا
 به تا دیینما نصب و دانلود برند همان تیسا از ای و دیینما نصب کتاب DVD از را آن به مربوط وریدرا

  .بشناسد را دستگاه برنامه Usb کابل با اتصال هنگام

 کابل از استفاده با اتصال 

 :کنید طی را زیر مراحل USB کابل از استفاده با اتصال برقراري منظور به 

 اگر یا و "درباره" بخش به و بروید تنظیمات انتهاي به سپس و شوید تنظیمات وارد خود گوشی در .1 
 متفاوت کمی شما گوشی در بخش این نام شاید( بروید ”About“ است انگلیسی شما گوشی

  )138 عکس.) (باشد
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  138 عکس

 “است انگلیسی شما گوشی اگر یا و "افزار نرم اطالعات" نام به اي گزینه دنبالبه بخش این در . 2
Software Information”  کنید لمس را آن سپس و بگردید دیگري مشابه عبارت هر یا و .

  )139 عکس(

  
 139 عکس

 “ Buildاست انگلیسی شما گوشی اگر یا و "ساخت شماره" گزینۀ بار هفت بخش این در . 3 
Number” 140 عکس( .کنید لمس را(  
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  140 عکس

 هاي گزینه" نام با جدید اي گزینه تا بروید انتها به و بازگردید تنظیمات اصلی صفحه به . 4 
 واردش تا کنید لمس را آن سپس و کنید مشاهده “Developers Options” یا و "دهنده توسعه
  )141 عکس( .شوید

  
  141 عکس

 “USB Debugging” یا و USB "زدایی اشکال" نام به اي گزینه دنبالبه بخش این در . 5
  )142 عکس( .بزنید را آن تیک سپس و بگردید
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  142 عکس

  .کنید متصل کامپیوتر به کابل از استفاده با را گوشی اکنون هم . 6

 .شود ظاهر گوشی صفحه در زیر 143 عکس شکل به پیغامی تا کنید صبر . 7

 

  143 عکس

 پیغام این کامپیوتر به اتصال از پس دیگر تا بزنید را است پیغام این در که اي گزینه تیک ابتدا  . 8
  )144 عکس( .کنید لمس را ”OK“ یا و "تأیید" سپس و نشود ظاهر
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  144 عکس

 )145 عکس( .اید کرده متصل کامپیوتر به کابل از استفاده با را خود گوشی موفقیت با شما اکنون هم

 

 145 عکس 

Apps يها نهیگز از کیهر انتخاب با حال Music ،)ها برنامه(  Images ،)ها یقیموس(   ،)ریتصاو( 
Videos Contacts ،)ها لمیف(  SMS ،)ها تلفن شماره(   نسخه اطالعات نیا از دیتوان یم) ها امیپ( 

Backup & Restore نهیگز با. دیینما وارد قسمت هر در دیجد اطالعات ای و گرفته بانیپشت  زین 
.دیده انتقال یگوش به وتریکامپ يرو از را خود بانیپشت لیفا ای و گرفته یکل بانیپشت لیفا دیتوان یم  
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  WiFi از استفاده با اتصال 

 دارید ”MoboMarket“ افزار نرم به نیاز ،WiFi اتصال از استفاده با کامپیوتر به اتصال منظور به
 بار یک بنابراین، شود؛ می نصب گوشی در خودکار صورت به کامپیوتر به سیمی اتصال بار یک از پس که
 MoboMarket تا کنید متصل کامپیوتر به کابل از استفاده با را خود گوشی قبل مراحل از استفاده با

 :کنید طی را زیر مراحل اکنون هم. شود نصب آن در

 شبکه یک به باید دو هر گوشی و کامپیوتر :نکته WIFI باشند متصل. 

 “ Use WiFi Connectionعبارت سپس و کنید اجرا کامپیوتر در را  Moboroboافزار نرم -1 
to Connect to PC” 146 عکس( .دربیاید سبز رنگ به تا کنید کلیک را(  

  
 146 عکس

 سمت کشویی منوي سپس و کنید اجرا خود گوشی در را  Mobomarketافزار نرم 147 عکس مانند
  .کنید باز را آن چپ
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  147 عکس

 Connect to“ انگلیسی در یا و "رایانه به اتصال" گزینۀ شود می باز که منویی در 148 عکس مانند
PC” کنید انتخاب را. 

  
  148 عکس

 ”Scan QR Code on Moborobo From PC“ دکمۀ باید که شوید می جدیدي بخش وارد 
  )149 عکس( .کنید لمس را
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 149 عکس

 افزار نرم در ”QR“ کد آن از استفاده با. شد خواهد باز شما گوشی دوربین اکنون هم 
Moborobo 150 عکس( .کنید اسکن را کامپیوتر( 

  
  150 عکس

 .دارید نگه کد روي بر لحظه چند را گوشی

 .کنید برقرار را اتصال کد از استفاده با توانید می ،نشد برقرار اتصال اگر
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 در ”Connect to PC“ انگلیسی در یا و "کامپیوتر به اتصال" بخش در کد یک 151 عکس مانند
  .است شده نوشته شما گوشی

  
  151 عکس

 “Use Verification Code to Connect” دکمۀ  Moboroboافزار نرم در 152 عکس مانند
  .کنید کلیک را

 

 152 عکس

 وارد را است شده داده نمایش گوشی در که کدي شود می باز که کادري  در 153 عکس مانند اکنون هم
  .کنید کلیک را “Connect” سپس و کنید
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  153 عکس

  .شد خواهد برقرار اتصال لحظه چند از پس 154 عکس مانند

 

  154 عکس

 گوشی مدیریت

 مدیریت افزار نرم در را خود گوشی توانید می اید کرده برقرار کامپیوتر و گوشی بین اتصال که اکنون هم
 .کنید

 هااپلیکیشن مدیریت و حذف نصب،

 را خود افزارهاي نرم بخش آن طریق از تا بروید ”Apps“ تب به 155 عکس مانند افزار نرم در
  .کنید مدیریت و مشاهده
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  155 عکس

 یا خارجی حافظه که کنید تعیین را نصب محل ابتدا گوشی در 156 عکس مانند افزار نرم نصب براي
  .باشد داخلی

 

 156 عکس

  .کنید کلیک را ”Install“ دکمۀ نصب محل تعیین از پس 157 عکس مانند
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  157 عکس

 ”APK“ فرمت با نصبی فایل اکسپلورر فایل در شود می ظاهر 158 عکس مانند که اي پنجره در
  .کنید انتخاب را نظر مورد افزار نرم

  
  158 عکس

 کجا در اپلیکیشن خواهید می که پرسد می شما از که شود می باز 159 عکس مانند اي پنجره مجدداً
  .شود نصب
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 159 عکس

 بودید کرده انتخاب قبل در که اي گزینه ثانیه 12 از پس پنجره، این در چیزي نکردنانتخاب صورت در
 عکس مانند افزار نرم پنجره پایین در توانید می را اپلیکیشن نصب پیشرفت همچنین. شد خواهد انتخاب

  .کنید مشاهده 160

  
 160 عکس

 هااپلیکیشن حذف

 را شود حذف خواهید می که هرکدام نام کنار تیک ابتدا 161 عکس مانند هااپلیکیشن حذف منظور به
  .کنید کلیک را  ”Uninstall“ سپس و بزنید



 161(Make back Up File)                                                              تهیه فایل پشتیبان                 5 فصل
      

  
  161 عکس

 و اطالعات یعنی ،(Data) " دیتا" آیا که شده ذکر آن در که شود می باز 162 عکس مانند پنجره یک
  .بماند یا و شود حذف نیز هااپلیکیشن به مربوطه هاي فایل

  
 162 عکس

 صورتاین غیر در و ”Keep Data“ گزینۀ بماند خواهید می اگر 163 عکس مانند بعد صفحه در
“Complete Uninstall”  سپس و کنید انتخاب را “Confirm” کنید کلیک را.  
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  163 عکس

 بالعکس و خارجی حافظه به هااپلیکیشن انتقال

 10 مثال براي بخواهید اگر و است بر زمان بسیار گوشی از استفاده با خارجی حافظه به افزارها نرم انتقال
 گرفته شما وقت دقیقه چندین تا شاید دهید انتقال خارجی حافظه به گوشی داخل از را اپلیکیشن

 .است سریع و ساده بسیار Moborobo افزار نرم در کار این انجام اما. شود

 کلیک را ”App Transfer“ سپس و بزنید را نظرتان مورد هاياپلیکیشن تیک ابتدا منظور بدین
  .کنید انتخاب را 164 عکس مانند  ”Move to SD Card“ و کنید

  
  164 عکس
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  .کنید کلیک را ”Move“ شود می باز 165 عکس مانند که کوچکی پنجرة در 

  
 165 عکس

  .کنید مشاهده آن مقابل در توانید می را 166 عکس مانند افزار نرم هر انتقال پروسه

  
 166 عکس

 که تفاوت این با کنید طی را باال مراحل همان داخلی حافظه به افزارها نرم بازگردانی منظور به همچنین
  ”Move to SD Card”، “Move to Internal Storage“ جاي به 167 عکس همچون

  .کنید انتخاب را
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  167 عکس

 APK  فایل قالب در هااپلیکیشن از خروجی گرفتن

 ”APK“ نصب قالب فایل قالب در خروجی گوشیتان در شده نصب هاياپلیکیشن از توانید می
 آن از که APK فایل از کنید، نصب مجدداً را افزار نرم آن خواستید که زمان هر بعدها تا بگیرید

 .کنید استفاده بودید گرفته خروجی

 گزینۀ سپس و) 168 عکس( بزنید را خواهید می که اپلیکیشن هر نام کنار تیک ابتدا کار این انجام براي
“Export” کنید کلیک را.  

  
 168 عکس
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  .کنید تعیین آن در را ها فایل ذخیرة محل باید که شد خواهد باز) 169 عکس( پنجره یک

  
 169 عکس

  .شود گرفته خروجی افزارها نرم از تا کنید صبر لحظه چند مکان تعیین از پس

 گوشی مدیاي مولتی و مدیا هاي فایل مدیریت و مشاهده 

 عکس( باشد می Videos و  Music”، Images“ هاينام با تب سه داراي Moborobo افزار نرم
 و مشاهده را گوشی در موجود تصویري و صوتی محتواي تمامی توانید می آنها از استفاده با که) 170

  .کنید مدیریت

  
  170 عکس
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 فیلم و عکس موسیقی، و کنید اضافه گوشیتان به نیز جدیدي محتواي توانید می ها بخش این طریق از
  .کنید منتقل گوشی به کامپیوتر از

 گوشی مخاطبین مدیریت و مشاهده

 بروید ”Toolbox“ تب به افزار، نرم در گوشیتان در موجود مخاطبین مدیریت و مشاهده براي 
  .کنید کلیک را ”Contacts“ گزینۀ سپس و) 171 عکس(

  
  171 عکس

  .کنید مشاهده را مخاطبینتان تمامی توانید می آن در که) 172 عکس( شود می باز جدیدي پنجرة

  
  172 عکس
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  )173 عکس( .کنید کلیک پنجره این در را ”Add“ گوشیتان به مخاطب افزودن منظور به

  
  173 عکس

 واردکردن از پس. بسازید جدید مخاطب یک توانید می شود می وارد که) 174 عکس( جدیدي پنجرة در
  .کنید کلیک را “Save”  مخاطب به مربوط اطالعات

  
  174 عکس
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 کلیک) 175 عکس( چپ سمت ستون طریق از را آن نام ابتدا نیز مخاطب هر حذف براي همچنین
  .کنید کلیک را ”Delete“ دکمۀ سپس و شود هایالیت تا کنید

  
  175 عکس

  itoolsبرنامه 

 يا برنامه د،یکن  (iTunes)ونزیتیبرنامه آ نیگزیآن را جا دیتوان یکه م ییافزارها نرم نیبهتر از یکی
) تولزی(آ  iToolsآموزش کار با برنامه به میقصد دار نجایاست. در ا   iToolsای تولزیآ عنوان تحت
  .میبپرداز

 یتونزآ یا (iTunes) یتیونزافزار آ با نرم یپدو آ یفونآ یراپل نظ iOS ها هاست که کاربران دستگاه مدت
کاربران  یکه برخ شود یم یخاص هاي یژگیو و ها یتافزار شامل محدود نرم ینسفانه اأهستند. مت یردرگ

 یناز بهتر یکیهستند.  یتیونزآ يبرا یگزینبرنامه جا یکدنبال به یاديعده ز ین،بنابرا دهد؛ یرا آزار م
 است. (iTools) یتولزافزار آ نرم ید،از آن استفاده کن توانید یکه م یگزینیجا يها برنامه

نداشته و به  یفونبودن آ یلبریکبه ج یازيکه ن شود یمحسوب م یگانبرنامه را یک iTools افزار نرم
 یپدآ یا یفونرا ضمن اتصال آ یاديز یاربس يو انجام کارها یلشکل ممکن امکان ردوبدل فا ینتر ساده

 برنامه با کار جامع آموزش به داریم قصد مقاله این ادامه در. کند یبوك فراهم ممک یا یوتربه کامپ
iTools بپردازیم) یتولز(آ. 
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 ) iTools( تولزیآ افزار نصب نرم ودانلود 

 و فونیآ دارندگان به و است ونزیتیآ يبرا یمناسب نیگزیجا تولزیآiTools  میهمانطور که اشاره کرد
 تعامل وترشانیکامپ و یگوش نیماب ممکن شکل نیتر ساده به تا دهد یم را امکان نیا اپل يپدهایآ

ها، شنیکیاپل تیها، آپدشنیکیها، انتقال اپلشنیکیاپل حذف و نصب همچون یاقدامات و کرده برقرار
 فراهم را رهیغ و نگتونیر ساخت نگتون،یر و کیموز انتقال ،یگوش حافظ ریمشاهده و انتقال تصاو

 .دیندار پدتانیآ ای فونیبودن آ کیلبریبه ج يازیبرنامه هم ن نیاستفاده از ا يا. برکند یم

برنامه را که  ایو  دیبرو https://www.thinkskysoft.com/itoolsدانلود برنامه به آدرس  جهت
 شیپ را آن مراحل و دیینما اجرا را نصب لیفا نصب، يبرا. دیینما استفادهکتاب است  يها dvdدر 
  .دیببر

-بکاپ یا یوتربه کامپ طالعاتانتقال ا :(یتولزآ iTools آموزش کار با برنامه

 ) دستگاهگرفتن از 

-مربوط به امکان بکاپ دهد، یقرار م یارتاندر اخت یتولزآ iTools که برنامه هایی یتاز قابل یگرد یکی
 از استفاده با. شود یم یوترشده در دستگاه و انتقال آنها به کامپ نصب يها یکیشناپل يگرفتن از محتوا

آن را در  اي برنامه درون خریدهاي نظر اپلیکیشن یک اطالعات و محتوا تمامی توانید می ویژگی این
 را زیر مراحل منظور بدین. یدمنتقل کن یگريد iOS کرده و سپس به دستگاه یرهذخ iPA یلقالب فا

  .کنید طی

  یتولزسمت چپ برنامه آ ياز منو 176مانند عکس (iTools)ینه، گز Applications  را
 .یدانتخاب کن

 تحت عنوان اي ینهگز یست،موجود در ل يهایکیشناز اپل یکدر کنار هر Backup  وجود دارد. با
 .شود یمورد نظرتان صادر م یرآن برنامه در مس يگرفتن از محتواآن دستور بکاپ يبر رو یککل

 یهبکاپ ته یوترتانصورت همزمان در کامپبه یکیشنچند اپل يکه از محتوا یدداشت یلاگر تما ینهمچن
 :ییدعمل نما یربه شرح ز یدبا ید،کن

 سمت چپ برنامه يمنو مانند عکس فوق از iTools ینهگز یتولز،آ Applications  را انتخاب
 .یدکن

 کنار در. کنید یشده در دستگاه را مشاهده م نصب يهایکیشناپل یستدر سمت راست صفحه ل 
 بر. شود می خورده تیک آن روي بر کلیک با که دارد قرار باکس یک ها برنامه این از هریک آیکون
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 یکتا ت یدکن یککل یدگرفتن از آنها داربه بکاپ یلکه تما ییهااپلیکیشن آیکون کنار باکس روي
 .آنها زده شود

 ینهگز يصفحه، بر رو یاز بخش فوقان Backup یدکن یککل. 

 iTools است که برنامه هایی یتقابل یگرها هم از دیکیشناپل يگرفتن از محتواامکان بکاپ ین،بنابرا
  .دهد یم قرار یارتاندر اخت آیتولز

  

  176 عکس

 ها مشاهده، انتقال و حذف عکس (iTools) :یتولزکار با برنامه آ 

مورد نظرتان  يها شکل ممکن امکان مشاهده، انتقال و حذف عکس ینتر به ساده یتولزآiTools  هبرنام
  .یدکن یرا ط یرکارها ابتدا مراحل ز ینانجام ا ي. براکند یرا فراهم م یفوناز حافظه آ
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 177 عکس

  ینهگز یتولزسمت چپ برنامه آ ي، از منو177مانند عکس Photos یدرا انتخاب کن. 
 طور خودکار بخشبه آیتولزبرنامه  یطشرا یندر ا Camera Roll یشرا نما یپدتانآ یا یفونآ 

 .دهد یم

 پنجره برنامه، سربرگ یکه از بخش فوقان یستکاف ید،شو یگرد يها که وارد آلبوم یدداشت یلاگر تما
Other Albums پنجره این فوقانی منوي در. یدرا انتخاب و سپس آلبوم مورد نظرتان را مشخص کن 

 :هستند زیر شرح به که دارند وجود مهم گزینه سه

 Import :یدعکس ارسال کن یخود به گوش یوتراز حافظه کامپ توانید یم ینهگز ینبا استفاده از ا. 
 Export : را به حافظه  یموجود در حافظه گوش يها عکس توانید یم ینهگز یناستفاده از ابا

 .یدمنتقل کن یوترکامپ
  Delete :حذف شوند را پاك  یددار یلکه تما ییها عکس توانید یهم م ینهگز ینبا استفاده از ا

 .یدکن

همچون مشاهده، انتقال و حذف  یشکل ممکن امکانات ینبه بهتر یتولزآ iTools برنامه ین،بنابرا
 .کند یاپل را ارائه م یپدهايآ یا یفونها در آ عکس
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 کیجهت حذف و انتقال موز تولزیآ iTools کار با برنامه آموزش

و برعکس را فراهم  وتریبه کامپ یاز حافظه گوش کیموز يها لیامکان انتقال فا (iTools) تولزیبرنامه آ
  :دیکن یرا ط ریکارها ابتدا مراحل ز نیانجام ا ي. براکند یم

  
  178 عکس

  گزینه یتولزسمت چپ برنامه آ ي، از منو178مانند عکس Media یدرا انتخاب کن. 
 یاندر وسط صفحه نما یپدتانآ یا یفونآ یدر دسترس هاي یکاز موز یستیل یطشرا یندر ا 

 .شود یم

 :کار این انجام براي. کنیم حذف لیست این از را موزیک چند داریم قصد که یدتصور کن

 آنها خورده  یکتا ت یدکن یکمدنظرتان کل هاي یکاز موز یکباکس موجود در کنار نام هر يبر رو
 .شود

 ینهگز Delete یدصفحه انتخاب کن یرا از قسمت فوقان. 

 ید،منتقل کن یوتررا به کامپ یپدتانآ یا یفونشده در حافظه آ یرهذخ هاي یککه موز یددار یلاما اگر تما
 :ییدعمل نما یربه شرح ز
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 آنها خورده  یکتا ت یدکن یکمدنظرتان کل هاي یکاز موز یکباکس موجود در کنار نام هر يبر رو
 .شود

 ینهگز Export ها یکشدن موزیکپ يمورد نظرتان برا یرصفحه انتخاب و مس یرا از قسمت فوقان 
 .یدرا مشخص کن

منتقل  یپدتانآ یا یفونبه آ یوترمورد نظرتان را از حافظه کامپ ايه یکموز توانید یدر حالت سوم هم م
 :کار ینانجام ا ي. براییدنما

 ینهگز Import یدمورد نظرتان را مشخص کن هاي یکصفحه انتخاب و موز يرا از قسمت باال. 

شما  اساويدستگاه آ یکموز یا یصوت هاي یلفا یریتامکان مد یتولزآ iTools برنامه یسادگ ینبه هم
  .کند یرا فراهم م

 (Ringtone) نگتونیساخت ر يبرا تولزیآ iTools آموزش کار با برنامه

. ردیگ یم قرار ارتانیاخت در هم نگتونیر ساخت تیقابل تولزیآهمان  ای iTools با استفاده از برنامه
  :دیکن یط را ریز مراحل منظور نیبد

  ینهگز یتولزسمت چپ برنامه آ ي، از منو179مانند عکس Media یدرا انتخاب کن. 
 یاندر وسط صفحه نما یپدتانآ یا یفونآ یدر دسترس هاي یکاز موز یستیل یطشرا یندر ا 

 .یدانتخاب کن یسترا از ل یدبساز ینگتوندارد از آن ر یلمورد نظرتان که تما یک. موزشود یم

ابتدا از  ید،بساز ینگتونر یوترشده در حافظه کامپ یرهذخ یکموز یککه از  یددار یلگر تما:  توجه
منتقل و سپس آن  یپدتانآ یا یفونرا به حافظه آ یکآن موز یمکه در بخش قبل شرح داد یروش یقطر

  یدکن یمراحل را ط یرانتخاب کرده و سا یسترا از ل

 یکصفحه کل یاز قسمت فوقان Make ینهگز يبر رو یست،مورد نظرتان از ل یکبعد از انتخاب موز 
  .یدکن
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 179 عکس

 مورد نظر را مشخص  یکزمان موزمدت یدبا شود، یم یاننما 180که مشابه با عکس  يا در پنجره
 مشخص را شود تبدیل رینگتون به دارید تمایل که موزیک آن از بخشی باید دیگر بیان به. یدکن

 .نمایید
 ینهگز يبر رو یکبا کل Save & Importمورد نظر ساخته و در بخش ینگتون، ر Ringtones 

 .شود یم یرهذخ یپدتانآ یا یفونآ

 يبرا ینگتونشکل ممکن امکان ساختن ر ینتر و ساده ینبه بهتر (iTools) یتولزبرنامه آ ین،بنابرا
  .کند یاپل را فراهم م یپدو آ یفونآ
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  180عکس 

 )تولزی(آ iToolsبا  ویدیآموزش حذف و انتقال و

انجام  ي. فقط برایمشرح داد یکموز ياست که برا یمشابه با حالت یقاًو حذف آن هم دق یدیوانتقال و
 را زیر مراحل منظور بدین پس. یدمراجعه کن یتولزدر برنامه آ Videos کار الزم است تا به بخش ینا

  :کنید طی

 ینهگز یتولزسمت چپ برنامه آ يمانند عکس فوق، از منو Media یدرا انتخاب کن. 
 ینهگز سمت راست برنامه، ياز منو Video در رنگ قرمز فلش با گزینه این. یدرا انتخاب کن 

 .است شده داده نمایش فوق عکس
 شود یم یاننما یپدتانآ یا یفونموجود در حافظه آ یفعل یدیوهاياز و یستیل یطشرا یندر ا. 
 ینهبا استفاده از گز یک،مشابه با حالت موز یقاًدق Delete با. شود یصادر م یدیودستور حذف و 

و  یدمنتقل کن یدیوو یپدتانآ یا یفونبه آ یوتراز حافظه کامپ توانید یم  Import گزینه از استفاده
اواس را به يموجود در حافظه دستگاه آ یدیوهايو توانید یهم م Export ینهبا استفاده از گز

 .ییدمنتقل نما یوترکامپ

را هم  یدیوییو هاي یلشکل ممکن امکان حذف و انتقال فا ینتر به ساده (iTools) یتولزافزار آپس نرم
  .دهد یقرار م یارتاندر اخت
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  181 عکس

 ها نوت ، ها پیامک مخاطبین، مدیریت براي آیتولز برنامه کاربا
   Apple شرکت محصوالت در اطالعات و دیگر

 ها، امکیپ ن،یمخاطب تیریمد تیقابل دهد، یقرار م ارتانیدر اخت تولزیکه برنامه آ ییها تیقابل گریاز د
  :دیکن یرا ط ریمنظور مراحل ز نیها و... است. بد نوت

 ینهگز یتولزسمت چپ برنامه آ يمانند عکس فوق، از منو Information یدرا انتخاب کن. 
 شوند یم یاندستگاه نما ینمخاطب یستل یطشرا یندر ا. 
 ینکه با عناو ییها با استفاده از سربرگ Contacts ،Messages ،Notes ،Bookmarks ،

Calendar و Call History  به  توانید یاند، م ارائه شده یتولزپنجره برنامه آ یدر بخش فوقان
 یستو ل یمها، تقو ها، بوکمارك نوت ها، یامکپ یرخود نظ یمختلف اطالعات شخص يها بخش
 .یدها مراجعه کن تماس

 گزینه. یدانتخاب کن Delete ینهاز گز انیدتو یها م بخش یناز ا یکحذف اطالعات هر يبرا
Backup/Restore مذکور را فراهم  يها از بخش یکاطالعات هر یستورگرفتن و رامکان بکاپ

 ینهگز يبر رو یکمراجعه و با کل Messages تب به توانید می مثال براي. کند یم
Backup/Restore گزینه. یدکن یهخود بکاپ ته هاي یامکاز پ Import/Export  هم امکان انتقال

  .کند یها را فراهم م از سربرگ یکاطالعات هر
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  182 عکس

  خاص يها لیفا رهیذخ يبرا تولزیآ iTools کار با برنامه

. دهد یم را یلیفا نوع هر انتقال اجازه کاربر به که شود یم Storage عنوان با یبخش شامل تولزیآبرنامه 
و  یشخص لیهر فا دیتوان یو خاص است. شما م یشخص يساز رهیذخ يفضا کیبخش درواقع  نیا

 قیطر از بار هر و دیکن رهیذخ پدتانیآ ای فونیدر حافظه آ Storage خاص مورد نظرتان را در بخش
  .دیابی یدسترس آنها به تولزیآ برنامه

دستور حذف  Delete نهیگز. هستند آشنا کامالً تانیبرا هم اند شده ارائه بخش نیا در که ییها نهیگز
را فراهم  Storage به وتریکامپ حافظه از لیامکان انتقال فا Import نهیگز. کند یم صادر را لیفا
اواس به يدستگاه آ Storage شده در رهیذخ يها لیهم امکان انتقال فا Export نهیگز و کند یم

 .کرد خواهد فراهم را وتریحافظه کامپ

 دیتوان یم iFile جریمن لیفا شنیکیاپل از استفاده با باشد، شده کیلبریج شما پدیآ ای فونینکته: اگر آ
اما اگر  د،یکن دایپ یدسترس Storage شده در بخش رهیذخ يها لیفا به هم دستگاه خود قیطر از

 از دیحتماً با Storage شده در رهیذخ يها لیبه فا یدسترس يشده باشد، بران کیلبریدستگاهتان ج
  .دیینما استفاده تولزیآ برنامه
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  .شد دیخواه آشنا دانگل و باکس به ازین بدون برند 7 فلش و يافزارنرم اصطالحات با فصل نیا در

 و وتریافزار کامپ است که سخت  یافزار اصل نرم  (Operating System)عاملستمی: سعاملستمیس
 زین  OSمخفف با که –عامل ستمیس. کند یم تیریمد را وتریکامپ يرو موجود يافزارها نرم ریسا

 آنها از توانند یم ها برنامه که را ییها سیسرو و شود یم ریدرگ وتریکامپ افزار سخت با – شود یشناخته م
است   یافزار اصل نرم   (Operating System)عاملستمی: سعاملستمیس .کند یم ایمه کنند، استفاده

 که –عامل ستمیس. کند یم تیریمد را وتریکامپ يرو موجود يافزارها نرم ریسا و وتریافزار کامپ که سخت
 که را ییها سیسرو و شود یم ریدرگ وتریکامپ افزار سخت با – شود یشناخته م زین  OSمخفف با

  .کند یم ایمه کنند، استفاده آنها از توانند یم ها برنامه

را  يافزار کار منابع سخت ینا يبرا کند، یم یریتانجام چند کار همزمان را مد ینعامل همچنیستمس
کنترل  یزها را ن عامل اجراشدن پردازشسیستم. کند یم یممتعدد در حال اجرا تقس يها برنامه یانم
-یستممتعدد داشته باشد، س يها همان هسته یامتعدد  يها CPU یوترتانکه کامپدرصورتی. کند یم

 يها کار امکان اجراشدن پردازش ینو با ا کند یم یممختلف تقس يها CPU یانها را م عامل پردازش
در حال اجرا،  هاي یکیشناپل یانم يکردن مموریم. ضمناً با تقسکند یمتعدد را به موازات هم فراهم م

 یشافزار است که نما بخش بزرگ از نرم یکعامل  سیستم. کند یم یریتمد یزرا ن یستمس یداخل يممور
که  یو منابع ها یلفا یعامل حتیستممثال، س يبا آن است. برا یزهمه چ یتو مسئول کند یرا اجرا م

 .کند یکنترل م یزبه آنها را دارند ن ی) اجازه دسترسProgramsها ( برنامه

-ستمیس شود یم باعث نیا که شوند ینوشته مها  عاملستمیس هیپا بر يافزار نرم يها شنیکیاکثر اپل
 وتریکامپاز  ینوع زیهوشمند ن يها یسخت کارها را انجام دهند. گوش يها ها بتوانند قسمت عامل

هوشمند و  يها یمچ ساعت م،یگ يها هوشمند، کنسول يها ونیزیها، تلو ضمن آنکه تبلت .هستند
 يها دستگاه زین Google Homeو  Amazon Echo یهستند. حت وتریکامپ زین يفا يوا يروترها

 .شود یآنها اجرا م يعامل روستمیهستند که س يا کننده محاسبه

اپل،  macOS یکروسافت،ما یندوزشامل و یزيروم یوترهايکامپ يآشنا نام يها عاملیستمس
Chrome OS هوشمند،  هاي یگوش يها عاملیستم. غالباً سشوند یم ینوکسگوگل و لiOS  اپل و

  .باشند یگوگل م یداندرو

  چیست؟ در عاملسیستم و) Firmware( فریمور میان تفاوت
 که است پایین سطح افزار نرم نوعی فریمور شود؛ می اجرا »یمورفر«ها فقط  از دستگاه یاريبس يرو

 بخش فقط معموالً فریمور. شود می نویسی برنامه افزاري سخت دستگاه یک حافظه روي مستقیماً
  .است شده طراحی اساسی و مقدماتی شدت به کارهاي انجام براي که است افزار نرم از کوچکی
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عامل یستممثال، س يباشد. برا یچیدهپ یممکن است کم یزعامل نیستمو س یمورفر یانتفاوت م
. شوند یشناخته م »یمورفر«با نام  یزاز اوقات ن یلیخ –نام دارند  iOSکه  –اپل  یپدهايو آ ها یفونآ

 .است شده نامیده »یمورفر« یصورت رسمبه یزن 4 یشناستیعامل پلیستمس

 یسها سرو و به برنامه کنند یارتباط برقرار م يمتعدد يافزار سخت يها ها با دستگاه عاملیستمس ینا
 که اي ساده و اي پایه بسیار فریمور البته. کنند می تقسیم ها اپلیکیشن میان را منابع ضمناً. دهند یارائه م

  .شود ینم یدهعامل نامسیستم عموماً شود، می اجرا تلویزیون کنترل ریموت روي[مثالً] 

 یعاملسیستم چه اینکه دانستن البته. یستچ یقاًعامل دق یستمس یکندارند بدانند  یازين يافراد عاد
 یدمف ید،ده یصسازگار با دستگاهتان را تشخ يافزارها افزارها و سخت نرم یدبتوان ینکها يبرا ید،دار

 و بريبلک سیمبین فون، ویندوز بادا، اواس،آي اندروید، فریمورهاي همراه يها خواهد بود. در تلفن
  .است شده استفاده اوبونتو

 ندیگویفلش م لیفا باشد یم يوتریکامپ لیفا کی صورتبه که را همراه تلفن یاصل برنامه :فلش لیفا
که در آن  ییهازبان نیهمچن و ساخت نسخه سازنده، شرکت به بسته دستگاه نوع هر در فلش لیفا که

 نظر مورد لیفا یدرست دقت و به به يافزارنرم راتیکارها و تعم يبرا یستیو با باشد یمختلف م یبانیپشت
  .گردد انتخاب

  .باشد یفلش م لیمنظور همان فا شود یافزار هرگاه عبارت رام استفاده م در نرم :رام

  به سه بخش: توان یرا م تالیجیفلش است. البته هر دستگاه د لیفا يبرا يگرینام د :موریفر

  افزارسخت همان ای) Hardware(هاردوار  - 1 

  یاصل لیفا همان ای) Firmware( مواریفر - 2 

 ایها همچون واتساپ  برنامه گریو د يمانند باز يکاربر يها برنامه ی) به معنSoftware( وارسافت - 3 
  نمود. میحساب و ... تقس نیماش

 به يا شهیر یدسترس یعنی ساده زبان به کردنروت اصطالحاً و شهیر يمعنا به لغت در روت :روت
 ای ماتیتنظ قسمت در دیکن یم روشن بار نیاول يبرا را یگوش یوقت. داشتن را يدیاندرو دستگاه

Settings ییزهایچ تنها ماتیتنظ نیا اما د،یده رییتغ خود دلخواه به را يادیز يها نهیگز دیتوان یم 
 يرییتغ هر دیتوان یم کردنروت با آنکه حال. است داده را آنها در رییتغ اجازه یگوش سازنده که هستند

 که چند هر( کند یم باطل را شما دستگاه یگارانت کردنروت. دیبده یگوش در خواست دلتان که
 دیکن عمل راهنماها طبق اگر اما بردارد، در هم سکیر یکم و) دیکن آنروت مجدداً را دستگاه دیتوان یم
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 شیافزا اضافه، يهاشنیکیاپل حذف به توان یم کردنروت دیفوا از. خورد دیبرنخواه یمشکل به گاه چیه
 را نامحدود امکانات از يبرخوردار و تینهایب يساز یشخص آن، شارژ عمر و يدیاندرو دستگاه سرعت

 حافظه يرو بر برنامه نصب اجازه دستگاه نمودنروت لیدال نیمهمتر از یکی نیهمچن م،یببر نام
(SD) مشاهده را نمودنروت يبرا موجود يها برنامه از یستیل ریز در. باشد یم کارت يممور 

  :دیینما یم

 Framaroot 
 iRoot 
 vRoot 
 Kingo Root 
 Universal Android Root 
 Z4Root 
 Towel Root 
 Baidu Root 
 Easy Rooting Toolkit 
 CF Auto Root 
 Root Master 
 Root Genius 

 را فونیآ کیلبریج روش و CF Root و king root، iroot مورد 3 به هفتم فصل در کتاب نیا در ما
  .داد میخواه آموزش

از زمان  تالیجید دستگاه کیکه  شود یم اطالق يندیعامل به فرآستمیشدن سبوت ندیفرآ :بوت
عامل) ستمیافزارها تا اجراشدن هسته سسخت سالمت تست(از  ندیفرآ نیچند یشدن در طروشن

ما قابل  يتا برا شود یعامل داده مستمیس دست به ستمیس کنترل تیپشت سر گذاشته شده و درنها
-بوت يبرا که هستند یکسانی اصطالحات ستمیس  start upو Booting ،boot up داستفاده باش

کار گرفته آن به يها سیعامل و سروستمیس يبارگذار تا پاور دیعامل از زمان فشردن کلستمیشدن س
  .شوند یم

 ابتدا در که است اپل شرکت شده نوشته عاملستمیس  کی iOS یسیانگل به: اواسيآ
 يها دستگاه ریسا در استفاده يبرا بعد به زمان آن از شد، يریبکارگ تاچ پاد يآ و فونیآ  يبرا

 مجوز پلا شرکت. افتی گسترش )applewhatch( اپل ساعت وویو یت اپل و پدیآ  مانند پلا  شرکت
 مربوط افزار نرم فروشگاه. دهد ینم را ثالث شخص يافزارها سخت يرو بر نصب يبرا اواس يآ از استفاده

 از شیب يدارا 2012 مارس  6 در (App Store) یسیانگل به استورپا عاملستمیس نیا به
 آخر ماهه  سه در. اند شده دانلود  بار ونیلیب  25 از شیب جمعاً که بود يکاربرد افزار نرم  550٫000

 و داشته اریاخت در را هوشمند يها تلفن عامل ستمیس سهم از ٪16 عامل ستمیس نیا 2010 سال
 االتیا  در 2010 مه ماه  در عامل ستمیس نیا. بود گرفته قرار گوگل دیاندرو  عاملستمیس از تر نییپا
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 به را )پدیآ  و تاچ پاد يآ از استفاده در جمله از( همراه تلفن وب يها داده مصرف از ٪59 کا،یآمر متحده
 .بود داده اختصاص خود

 concept of direct  یسیانگل  به( میمستق يدستکار مفهوم براساس اواس يآ يکاربر رابط
manipulationیسیانگل  به یلمس چند حرکات از استفاده با multi-touch gestures( 

 به پاسخ. است شده لیتشک ها دکمه و ها لغزنده و ها چیسوئ از کنترل رابط عناصر. است شده یطراح
 شود یم شامل را یحرکات عاملستمیس با تعامل. کند یم فراهم را الیس رابط و است يفور کاربر يورود

 نهایا از هرکدام که معکوس کردنخرج کردن،خرج زدن، ضربه دن،یکش: توان یم حرکات جمله نیا از
 يها برنامه از یبرخ توسط یداخل سنج شتاب .باشند یم دارا IOS چارچوب در را یخاص فیتعار

 يساز یخنث دستور آن عیشا جینتا از یکی که( دستگاه دادنتکان به پاسخ يبرا استفاده مورد يکاربرد
 .ردیگ یم قرار) است یافق به يعمود از ضیتعو آن عیشا جینتا از یکی( بعد سه در آن چرخش ای) است

 هیال که کاکائو  هیال و  خدمات هیال عامل، ستمیس هیال ،هسته  هیال: دارد وجود هیال انتزاع چهار ،iOS در
  .است یلمس

-شیپ IOS عاملستمیس در یراتییتغ يسر کی آن یط که است يندیفرآ کردنکیلبریج: کیلبریج
 نصب به نسبت که دهد یم را امکان نیا کاربر به و کند یم اعمال دستگاه در شده نصب فرض

 یکل صورتبه ن،یبنابرا کند؛ اقدام  Store) (App استوراپ از خارج و یررسمیغ يها شنیکیاپل
 با .دانست يدیاندرو يها دستگاه کردنروت با مشابه نسبتاً يا پروسه را کردنکیلبریج دیتوان یم
 شدهکرك يها برنامه نصب مثل شود یم جادیا شما يبرا یمتفاوت يها تیقابل دستگاه کردنکیلبریج
 يها تیقابل شوند یم نصب دستگاه يرو کردنکیلبریج با که ییهاشنیکیاپل نکهیا و گانیرا صورت به

 که دارند را آن کردنکنترل و دستگاه ماتیتنظ از ییها بخش به داکردنیپ یدسترس مثل فرد منحصربه
 .دهد ینم را ها بخش آن به استوراپ در موجود يها شنیکیاپل یدسترس اجازه اپل فرضشیپ حالت در

 که شود می نصب دستگاه در (Cydia) سیدیا اختصاصی اپلیکیشن یک دستگاه کردنجیلبریک از پس
 دسترسی استوراپ از خارج و غیررسمی هاي اپلیکیشن از عظیمی لیست به توانید می آن از استفاده با

 .کنید پیدا

 داد قرار توجه مورد را این باید است آن بودنجیلبریک به نیاز آیفون کردنآنالك براي معمول طوربه
 را خود به مخصوص جیلبریک اپل، هايدستگاه از هریک و) ها عاملسیستم( فریمورها از نسخه هر که

 و ها باگ پیداکردن با شود، می ارائه و معرفی فریمور از جدیدي نسخه اینکه از بعد هکرها. دارد
 خاص افزارهاينرم کمک به را فریمور کردنجیلبریک راه و کنند می جیلبریک را آن امنیتی هاي حفره
 و کنند می عرضه را جدید فریمور تر، قدیمی فریمور هاي باگ بستن از بعد اپل. دهند می ارائه عموم براي
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-جیلبریک از استفاده اجازه عمالً و دهد نمی را قبلی فریمور (Downgrade) دانگرید یا بازگشت اجازه
  .نمود خواهیم صحبت جیلبریک مورد در هفت فصل در .دهد نمی را قبلی هاي

 نی. اشود یم يساز رهیجداگانه ذخ یشده اطالعات است که در محلیکپ ۀنسخ  (BackUp):بکاپ
 و است استفاده قابل بروند نیب از ای و نندیبب صدمه یاصل اطالعات یلیکه به هر دلیزمان يبرا اطالعات

 ياریبس يها مختلف برنامه يها ملاعستمیس از گرفتنجهت بکاپ .دارد ییباال تیاهم لیدل نیهم به
  .است شده پرداخته دیاندرو و فونیآ از بکاپ يبرا برنامه حیتوض به 5 فصل در کتاب نیا که دارد وجود

 دیاندرو يها یدر گوش گرید یو در معن باشد یم یابیباز یبه معن يکاوریر: )Recovery( يکاوریر
  .شود یخود را شامل م ییبه حالت ابتدا ستمیبرگرداندن س

:Soft Reset( ستیر سافت  ماتیتنظ به یبازگردان( يفکتور ستیر همان   کردن ستیر سافت )
 داشته یدسترس یگوش ماتیتنظ قسمت به دیبا شما يفکتور ستیر يبرا دیاندرو در باشد یم) کارخانه

. ندارد کاربرد روش نیا دیاین باال آن عاملستمیس ای باشد قفل شما یگوش کهیدرصورت د؛یباش
 قسمت ماتیتنظ قیطر از را  FRP  ای خود گوگل حساب  سامسونگ یگوش کردنستیر از قبل :نکته

 یمشکل شدنستیر از بعد اکانت به ورود يبرا تا دیشو خارج ای و دیکن رفعالیغ) Accunt( حساب
  .دیباش نداشته

  :رو روبه ریمس کردندنبال یگوش منو از کارخانه ماتیتنظ به بازگرداندن ای ستیر سافت ةنحو

Menu < - Settings < - Backup & Reset <- Reset device < - Erase 
everything 

 (Hard Reset) ستیر هارد

 .است یکیزیف صورتبه کارخانه ماتیتنظ به یگوش بازگرداندن Hard Reset از منظور

 .شد خواهد برطرف آن مشکالت کار نیا با باشد، کرده دایپ يافزارنرم مشکالت شما یگوش اگر

 قابل یراحت به کاربر خود توسط اما است، یمیقد يها یگوش در کردنفلش به هیشب يزیچ کار نیا
 .باشد یم انجام

 کردنفرمت و ستیر هارد از استفاده با شما دیشا. دارد یمختلف لیدال يدیاندرو يها یگوش امدنیباالن
 دیبتوان یگوش
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 .دیکن حل دیآینم باال که را آن عاملستمیس مشکل

 دیتوان یم ستیر هارد روش از دیباش کرده فراموش را خود یگوش يالگو ای رمز اگر شما**

 *دیکن یکدشکن اصطالح به ای برداشته را خود یگوش رمز

 سامسونگ يها یگوش ستیر هارد ةنحو

 .باشد داشته شارژ% 50 يباال دیبا شما یگوش تیرس هارد يبرا :توجه

 سامسونگ يها یگوش ستیر هارد آموزش

 اول گام 

  .دیینما خاموش را یگوش ابتدا

 دوم گام 

 مانند را) یگوش کردنروشن و خاموش( پاور دیکل + Home دکمه) + باال ولوم( صدا شیافزا دیکل
 .شود روشن صفحه تا دیدار نگه و دیده فشار همزمان ریز ریتصو

 سوم گام  

  .دیشو یم Android system recovery menu صفحه وارد شما باال مراحل انجام از بعد

 چهارم گام  

 حرکت منوها در) نییپا و باال ولوم( صدا کاهش و شیافزا يدهایکل فشردن با دیتوان یم شما اکنون
) یگوش کردنروشن و خاموش( پاور دیکل فشردن با را wipe data/factory reset نهیگز و دیکن

  .دیکن رها را دهایکل دیکرد مشاهده را سامسونگ لوگو که دیینما انتخاب
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  ریست هارد منوي) 184 عکس(

 پنجم گام 

  .نمایید انتخاب را yes گزینه شد گفته چهارم گام در آنچه مانند

  
  )185 عکس(

 ششم گام 

 انتخاب را ”reboot system now“ گزینه باید اینجا در گردید برمی اول منوي به شما اکنون
  .شود اندازي راه مجدد گوشی تا نمایید
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  یست؟چ Combination فایل

 دارد؟ يکاربرد چه و ستیچ شنینیکامب لیفا که باشد آمده  شیپ سؤال نیا افراد از یلیخ يبرا دیشا
 زین گرید موارد در آن از توان یم ای دارد کاربرد FRP حذف يبرا فقط Combination لیفا ایآ

Samsung مورد در خالصه طوربه سؤاالت نیا پاسخ به بردنیپ يبرا کرد؟ استفاده
Combination  ردیبگ قرار شما توجه مورد میدواریام که داد میخواه ارائه را یحاتیتوض. 

 يبرا فقط لیفا نیا اساساً و است  بیترک  يمعنا به لغت در Combination کلمه نکهیا اول
 دیبدان ستین بد. اند نکرده ارائه را یلیفا نینچنیا برندها ریسا و شده زیرل سامسونگ شرکت يها یگوش

 شنینیکامب موریفر ای  (Combination Rom) شنینیکامب رام نام با بعضاً لیفا نیا از که
(Combination Firmware) لیفا“ عبارت همان از یرانیا کاربران البته که شود یم ادی زین 

 خصوصبه سامسونگ يها دستگاه سیسرو يبرا لیفا نیا از یطورکل به. کنند یم استفاده ”شنینیکامب
 .شود یم استفاده یگوش منطقه رییتغ زین و FRP اکانت، گوگل حذف بحث در

 محصوالت دیتول از بعد سامسونگ شرکت دیبدان که ستین بد هم هالیفا نوع نیا يوجود علت مورد در
 یمشکل چنانچه اگر تا دهد یم قرار یبررس و تست مورد را آنها شنینیکامب يها لیفا از استفاده با خود،

 .دینما برطرف را یگوش آن رادیا بازار، به ورود از قبل باشند داشته

  .باشند یمنطقه و زبان م نر،یچون با یخواص يفلش دارا یاصل لیهمانند فا هالیفا نیا

  سامسونگ فلش
 قسمت نیاراه چاره است. در  نیهمواره بهتر يافزار نرم دیدر مواقع بروز مشکالت شد یکردن گوشفلش

 میشو یافزار مواجه م که با بحث نرم یدر موقع .میپرداز یسامسونگ م يها یبه آموزش فلش گوش
 نیا یتمام یبه بررس نجایوجود دارند که در ا گریکلمات د ياریروت و بس مور،یمانند رام، فر یکلمات

  :پردازم یکلمات م

 ارتقا لیدال نیا از یکی رد؛یبگ انجام يمتعدد لیدال به تواند یم استوك ای یکردن رام اصلفلش
کاستوم موجود  يها به تنوع رام توجه  با ن،یاست. همچن OTA يها بسته به ازین بدون عامل ستمیس
 از پس و کنند یم ورها فرم گونه نیا نصب به اقدام کاربران از ياریبسمعموالً   سامسونگ،  يها یگوش يبرا

 Samsung) شرکت یاصل رام دهند یم حیترج يافزار نرم مشکل بروز جمله از مختلف لیدال به یمدت
Experience) کردن تنها راه موجود فلش زین مورد نیا در. است دارتریرا نصب کنند که معموالً پا

 لی، فاUSB کابل انه،یکار به را نیا انجام يبرا. بود خواهد یگوش يا کارخانه تیبازگشت به وضع يبرا
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 ياست برا یکردن موارد فوق، کاففراهم از پس. داشت دیخواه ازین Odin فلش ابزار و استوك رام
 .دیکن دنبال را ریمراحل ز یدستگاه سامسونگ گلکس ياستوك رومور یفر زیآم تینصب موفق

قبل از شروع آموزش نصب، Odin  کبه کم یگلکس يها دستگاه يمور استوك سامسونگ رویرنصب ف
 .میآشنا شو نیاود ةکنند با نصب یبهتر است کم

 ست؟یچ نیاود

سامسونگ است که  يها فلش آسان دستگاه يمخصوص برا يابزار) 186دانلودر (عکس   نیاود ای نیاود
 نکهی. با اردیگ یها مورد استفاده قرار م تست رام يخدمات سامسونگ برا ۀمنحصراً توسط مراکز ارائ

 قیفاش شده و از طر ینوع ابزار به نینکرد، ا نیاقدام به انتشار اود یصورت رسم به گاه چیسامسونگ ه
 فقط که شود یم محسوب مستقل ییاجرا لیفا کی نیدر دسترس عموم قرار گرفته است. اود نترنتیا

 یگوش يبر رو ورا لود  .tar.md5 ای .tar ر با فرمتومیفر يها لیفا و است دسترس در ندوزیو يبرا
. است شده اضافه زین lz4 فرمت خواندن تیقابل) 3,14,4ابزار ( نیا ۀنسخ نیآخر در. کند ینصب م

 متصل يا انهیبه را (Download Mode) در حالت دانلود مد دیشما با ینصب رام، گوش يبرا عتاًیطب
  .آن نصب است يسازگار رو ۀنسخ نیاود که باشد

 

  186عکس 

 خود یگوش ن،یاود از استفاده هنگام است ممکن کار تازه کاربران ادشده،یافزار  کار با نرم یبا وجود سادگ
ر مویفر نصب گام به گام آموزش به آموزش نیا در لیدل نیقرار دهند؛ به همشدن کیبر خطر در را

  .میپرداز یم نیاستوك سامسونگ به کمک اود
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 هیاقدامات اول

   .دیده انجام را ریمراحل نصب رام، بهتر است ابتدا اقدامات ز ي. قبل از شروع اجرا1

 شود، یم عامل ستمیکه مربوط به س ییها اصوالً در تمام آموزش .دیکن يریگ بانیخود پشت يها . از داده1
 ای بانیدستگاه خود پشت اتیهمواره ضرورت دارد که بهتر است قبل از شروع کار از محتو هیتوص نیا

باعث از  تواند یم رد،یانجام نگ یدرست که بهیدرصورت یافزار گوش نرم يچراکه دستکار د؛یکن هیبکاپ ته
  .مهم شما شود يها دست رفتن داده

 دیبا ابتدا ن،ینصب رام استوك سامسونگ با اود يبرا .دیسامسونگ را نصب کن USB يورهایدرا .2
 Samsung Kies منظور، اگر نیا يبرقرار شود. برا یدرست به انهیرا با شما تبلت ای یگوش نیب اتصال

 برنامه نیا. باشد بسته کامالً و نبوده اجرا حال در که دیشو مطمئن است، نصب شما ستمیس يرو
روند نصب  ۀانیم در است ممکن و شود یم یگوش و نیاود نیب اتصال يبرقرار در اختالل باعث معموالً

 .شود یشدن گوش کیبر رام، باعث قطع اتصال و سافت

 دیمطمئن شو ،دیکنکردن را آغاز فلش نکهیقبل از ا دیکن شارژ یکاف زانیدستگاه را به م يباتر .3
فلش با اتمام  نیدرصد شارژ داشته باشد؛ چراکه اگر دستگاه در ح 60شما حداقل  یدستگاه گلکس

  .قرار خواهد گرفت یبرگشت رقابلیغ تیمواجه شده و خاموش شود در وضع يشارژ باتر

شما سازگار  یگوش دیاندرو ۀنسخ با که را نیاز اود يا نسخه .دیرا دانلود کن Odin ابزار فلش .4
است،  ICS ای Gingerbread شما یگوش دیاندرو ۀمثال، اگر نسخ يبرا دییحتماً استفاده نما است،

 يبرا تی. درنهاشود یم هیتوص 3,09 ۀنسخ کت تیو ک نیب یجل ي. برادیرا دانلود کن 1,85 نیاود
سامسونگ  8 دیاما در اندرو د؛یرا دانلود کن 3,14 ۀنسخ دیتوان یمانند نوقا م د،یجد يدهایاندرو

 شرفتهیپ فرمت کی Lz4 ارائه داد. .lz4 رام خود اعمال کرد و آنها را با فرمت يها لیرا در فا یراتییتغ
 نیاود ۀنسخ تنها دیبدان دی، بادیدار ویاور رام فلش قصد یدرصورت. است يساز فشرده عیسر العاده فوق و

به دستگاه  گرااست.  3,14 ای 3,13,1 یعنیآن  ۀنسخ نیدتریجد کند، یم یبانیفرمت را پشت نیکه ا
 یدستگاه گلکس دیاز آن خارج شو gmailها بخش  حتماً در قسمت حساب دیا داده gmailخود آدرس 

 .دیاوریخود را در حالت دانلود مود باال ب
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اما  رد؛یپذ یلودر صورت م بوت ایبوت  روند فلش در فست ،يدیاندرو يها و تبلت ها یدر تمام گوش باًیتقر
را در  یگوش دیو با کند یفرق م یاوضاع کم میکن یسامسونگ صحبت م يها یدرخصوص گوش یوقت

 کسانی یگلکس يها در تمام دستگاه باًیساده و تقر اریالبته روش کار بس د؛یحالت دانلود مد قرار ده
 یکم پالس 9اس  و 9اس   ،8نوت  ،پالس 8اس   ، 8اس    یعنیها  مدل نیدتریاست و تنها در جد

 .میپرداز یم روش دو هر حیتوض به ادامه در. دارد يگریمتفاوت بوده و روش د

را  یشگو ابتدا دیبا که است شکل نیا به دارد کاربرد سامسونگ تر یمیقد يها یگوش در که اولروش 
 يبرا  روش دوم در. دیدار نگه همزمان را پاور و هوم ن،ییپا ولوم يها دکمه سپس د،یخاموش کن

 کاهش ۀدکم و کرده خاموش را یگوش یعنی. دیدار نگه را یکسبیب دیبا هوم يجا به دتریجد يها یگوش
 دیادامه ده هیثان 5سه تا  مدت به مورد دو هر در را کار نیا. دیدار نگه همزمان را پاور و یکسبیب صدا،

 .دیصدا وارد دانلود مد شو شیافزا ۀشود. سپس با استفاده از دکم انیمدنظر نما ۀتا صفح

خود به  یرا جهت فلش دستگاه گلکس ریمراحل ز د،یفوق را به اتمام رساند یۀاول اقدامات نکهیپس از ا
 .دیریبگ یپ نیکمک اود

 سامسونگ یر اصلمویدانلود فر

 کی با دیتوان یم و هستند موجود نترنتیا سرتاسر در سامسونگ يها یور قابل فلش گوشمیرف
دانلود  جی. در ادامه منابع رادیکن دایخود را پ ۀمنطق مخصوص یاصل رام نترنتیا در ساده يجستجو

 .دیسامسونگ را شاهد هست يها رام

.sammobile.com 
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Samfimware.com 

 :دیباش داشته دقت نکته سه به دیهنگام دانلود رام با

 شما باشد یرام متعلق به گوش .1

 ياریبس. دیریخود را درنظر بگ ینام گوش کد دیبا بلکه د؛یکن اکتفا یگوش مدل به دینبا خصوص نیدر ا
 .کرد دقت موضوع نیا به رام دانلود هنگام دیبا که دارند یمتنوع يها نسخه سامسونگ يها یگوش از

 شما باشد ۀرام متعلق به منطق .2

 .است تیاهم حائز یفارس زبان از یبانیو پشت یفرکانس يلحاظ پوشش باندها از مسئله نیا

 نباشد يرام اپراتور. 3

 و Verizon مطرح جهان مانند ي. اپراتورهامیندار رانیدر ا ياپراتور یگوش باًیحاضر تقر  ما در حال
T-Mobile و Vodafon شما  یگوش يمخصوص خود را دارند که هرچند ممکن است برا يها رام

 ممکن مثالً و کنند یم اضافه شما یگوش به را اپراتور مخصوص یاضاف يها لیفا اما نکنند، جادیا یمشکل
 .دیشومواجه  Verizon يلوگو با بوت هنگام است

  نباشد. یگوش يشده رو شما کمتر از ورژن نصب يدانلود لی. ورژن فا4

  :دارد دستگاه حاضر حال در آنچه صیتشخ و فلش لیفا زبان و ينریبا ورژن،

 ،يکاوریروت، نصب کاستوم ر ،Combination لیفا نصب ،یهمچون نصب رام رسم يدر موارد
 ،ينریبا نامبر، لدیب مورد در یاطالعات که است ازین ...و منطقه رییآنالك قفل، تغ يهالیفا از استفاده
  .دیجام دهان راذکرشده  موارد خود دستگاه يرو خطر نیکمتر با دیبتوان تا دیباش داشته منطقه

  ینريبا  و یلدنامبرب Number Build یسربر

 .دارد وجود راه 3 دستگاه لدنامبریجهت مشاهده ب

 ریمس کردنیط -1

 شماره ساخت<< افزار اطالعات نرم<<  تلفن درباره<<  ماتیتنظ
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Number Build >>Software info >> About >> Settings 

 AP لدنامبریب مشاهده*#1234# <<   کد يریگ شماره - 2

 )يکاربرد (روش لدنامبریب  مشاهده  و  يکاوریر طیمح  رفتن به - 3

 دیکل(Volume+) +  صدا شیافزا  دیکل سپس. دیکن خاموش را یگوش ابتدا کار نیا يبرا
 Power + Homeدیریرا همزمان بگ. 

 .هستند هوم ۀدکم فاقد بعد به 2018   دیجد يها مدل در

 .دیریرا همزمان بگ Power دیکل (Volume+) + صدا شیافزا ولوم .دیکن خاموش را یگوش ستیکاف
تا  دیرا بزن هوم و  پاور و  ولوم  يدهایچند باز پشت سرهم کل Android  عالمت ریپس از مشاهده تصو

  .داده شود شینما يکاوریر يها نهیاطالعات و گز 188شکل  مانند

 

 188 عکس

 :مد يکاوریر طیمح در ينریبا و دیاندرو نسخه و یفن مدل از طالعا

 دستگاه دیاندرو نسخه همان  7.0 عبارت .دیکن دقت )188 شکل( شده داده قرار مد يکاوریر ریتصو به
  .باشد یم
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 G950FXXU1AQDD   دستگاه لدنامبریب

 .باشد یمدل دستگاه م G950F  لدنامبریب يدر ابتدا

 .باشد یم ينریبا لدنامبریب در U از پس شده مشخص 1 عدد

 .باشد یم ساخت ماه D  حرف و سال شده مشخص Q  حرف

  
  )فلش فایل ارائه یخ(تار 189 عکس

 نیبا استفاده از اود یگلکس يها فلش دستگاه ةنحو

و در محل  دیخارج کن پیرا از حالت ز آن و دیینما دانلود ورژن و ينریبا برحسب را نظر موردرام . 1
 .دیمانند دسکتاپ قرار ده یدسترس قابل 

 .داشته باشد .tar.md5 ای .tar فرمت دیشده با رام استخراج .2

 .دیاستخراج کن زیرا ن نیاود ۀبرنام ةدانلودشد لیفا .3

 .دیرا اجرا کن Odin3.exe لیوارد فولدر برنامه شده و فا .4

 .دیکن وصل انهیخود را در حالت دانلود مد به را یدستگاه گلکس .5

 .شود روشن برنامه در دیبا COM قسمت مربوط به پورت .6
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 .آغاز شده است AP که نام آن با یدرا انتخاب کن یلیو از فولدر رام، فا یدکن یدکل AP ۀدکم ي. رو7

 .یدانجام ده یزن CSC و BL،CP  ينوبت برا کار را به ینهم .8

داشته باشند و  یکت F.Reset Time و Auto Reboot که یدمطمئن شو Options در تب .9
 .یدموارد را به حال خود رها کن یباق

 .فلش آغاز شود یاتتا عمل یدکن یککل Start ۀدکم يموارد فوق رو یاز بررسپس  .10

دست  یزيبه چ  PASS!یامپ مشاهدة و کار پایان تا. یدطول خواهد کش یقهروند فلش چند دق .11
 .یدنزن

را جدا کرده  یگوش توانید یمرحله م ینخواهد شد. در ا یبوتطور خودکار ر پس از اتمام، دستگاه به .12
 .یدو برنامه را ببند

 .دستگاه خواهد رفت یۀاول یماتباال آمده و به قسمت تنظ یگوش .13
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 یمشکالت احتمال یبرخ

 .شود یروشن نم COM پورت و نشده ییشناسا نیدستگاه توسط اود

نصب هستند. اگر  یخوب به سامسونگ يورهایدرا و است رفعالیبسته و غ Kies برنامه که دیمطمئن شو
 ت،یموفق عدم صورت در و دیده رییرا تغ USB ابتدا پورت د،یموارد باز هم جواب نگرفت نیا تیبا رعا
  .دیکن یرا بررس یگوش USBکانکتور  تیو درنها دیکن امتحان را يگریدUSB  کابل

 نیدر اود FAIL!امیظاهرشدن پ

 ای دیباش کرده دانلود را ینادرست رام است ممکن. فتدیب اتفاق متعدد لیدال به است ممکن مورد نیا
از  رادیممکن است ا نیشما نباشد. همچن دیو اندرو یمناسب گوش دیکن یکه استفاده م ینیاود ۀنسخ

 .دیده انجام گرید کباریرا خاموش کرده و مراحل را  یباشد. گوش یب واسیکابل 

 .رود یسامسونگ جلوتر نم يلوپ شده و از لوگو دستگاه دچار بوت

 د،یشد مواجه يافزار نرم مشکل هرگونه با دستگاه باالآمدن از پس ای دیلوپ شد که دچار بوتیدرصورت
 داشته توجه. دیکن ستیر يفکتور را یگوش و دیکن مراجعه سامسونگ یاصل يکاوریر به است یکاف
کار  نیانجام ا يشما را پاك خواهد کرد. برا يساز رهیذخ ۀحافظ اساساً و ها برنامه کار نیا که دیباش

پاور را  ۀ(بسته به نوع دستگاه) و دکم یکسبیب ایصدا، هوم  شیافزا ۀ. دکمدیدستگاه را خاموش کن
و  دیپاور را نگه دار ۀظاهر شده، دکم ۀ. سپس، در صفحدیفشرده و نگه دار هیهمزمان به مدت چند ثان
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 Wipe ۀنیشد. گز دیاستوك سامسونگ خواه يکاوریکار وارد ر نیا. با دیبار ولوم باال را فشار ده کی
data/factory reset  دیکن دییرا انتخاب کرده و تأ. 

 یکاف. ستین يدشوار کار هم چندان سامسونگ يها یکردن گوشفلش د،یطور که مشاهده کرد همان
است را شخصاً  یشخص ۀلیوس کی که یگوش يافزار نرم مشکل تا دیکن صرف حوصله و وقت یکم است

  .دیالزم را برده باش ةآموزش استفاد نیاز ا میدواری. امدیرفع کن

  ...و یس یت اچ ،یسون ،یجلاسامسونگ،  یگوش شدنکیبرعلت 

-به. یدکن یرياتفاق جلوگ یناز ا یدکن یسع یدو شما با یستن یخوب یزدستگاه چ یکشدن یکبر
 یکبر یینسطح پا هاي یستمس یگرو د یمورفر یسیهمچون رونو یها با اشتباهات دستگاه یطورکل

، PSP یر،پل  MP3یپد،آ یفون،آ یگوش یککه شما  یمفرض کن یدمثال اجازه ده ي. براشوند یم
 توانید یشما م کند یاستفاده م یمورکه از فر یمدار یگرد یلههر وس یا یجیتالد ینهوشمند، دورب یگوش
شما وجود دارد. اگر شما  یمورفر يبرا یتآپد یک دهد یکه نشان م یدمشاهده کن یفیکشننوت یک

مرحله قدرتش را از دست دهد (به علت  ینو اگر دستگاه در طول ا یدرا شروع کن یمورفر یتمرحله آپد
نصفه  یسیوکت، قطع برق خانه) ممکن است به علت رونوسشدن کابل پاور از یدهکش ي،مردن باتر

  .کار کند يطور عادروشن و به تواند ینم یگرشود و دستگاه د یکدستگاه شما بر یمورفر

 Do Not Power The Device Off مانند یغامیپ موریفر تیآپد هنگام که است علت نیبه هم
 یکیالکترون يها دستگاه انواع به هیقض نیا. کرد دیخواه مشاهده را) دیدستگاه را خاموش نکن ي(به معنا
و در لحظه حساس دستگاه خود  دیکن تیروتر خود را آپد موریبه طور مثال اگر شما فر شود یمربوط م

 را خود ستیس ندوزیو تیآپد نصب هنگام  اگر ایشود  کیممکن است روتر شما بر دیرا خاموش کن
 .ندیبب بیشده شما ممکن است آسنصب ندوزیو دیکن خاموش

 هنوز وتریکامپ و دیعامل را نصب مجدد کنستمیس ایو  ریرا تعم ندوزیو دیتوان یم شما حال نیبا ا
 تیآپد نیا وسط در و دیکن تیآپد را خود وتریکامپ وسیکه بایکار کند. درصورت يطور عادبه تواند یم

 یدر گوش یجانب يها رام  نصب هنگام يارورها. شود کیبر است ممکن شما وتریکامپ شود قطع برق
علت  دیکن یانجام نشود). اگر فکر م یدرست به مراحل نی(اگر اشدن شود کیشما ممکن است باعث بر

از حدستان از پست  نانیاطم يبرا دیتوان یشدن است میروسیبه علت و ها يبه ورود یندادن گوشپاسخ
  .دیریاست کمک بگ دیاندرو يها یگوش شدنیروسیو نشانه که زنگ خطر 14
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  یداندرو یبازکردن قفل بوت لودر گوش ةنحو

 رد،یرا بگ يآزاد نیا يجلو یشده ممکن است کم اما بوت لودر قفل ،آزاد است یعاملستمیس دیاندرو
 تالیجید يامضا کیعامل مجاز را که با ستمیشده تنها س هم دارد. بوت لودر قفل یحلقطعاً راه یول

و  کند یمخلف فرق م يها و شرکت ها ی. بازکردن قفل بوت لودر در گوشکند یم اجرا شده يبارگذار
 ها یگوش از یبعض در. است متفاوت... و  يهواو لودر بوت ای و سامسونگ لودر بوت روش بازکردن قفل

اقدام به   USB قیطر از دستور ارسال دیبا فقط ای و دیباش داشته برنامه نصب به ازین است ممکن
  .دیبازکردن قفل بوت لودر کن

 نی. در بدیریخود بکاپ بگ يها داده یتمام از حتماً کار، نیا انجام از قبل که دیالبته توجه داشته باش
 است، همبرندها  هیبق ازتر  راحت که لودر بوت قفل بازکردن با Nexus برند ،یسازنده گوش يها مارك
  .شود وارد ستمیس به يافزار سخت بیآس که يموارد در مگر رود ینم نیب از یگارانت

 نه؟ ای میبوت لودر را باز کن قفل

از کاربران از  یبعض یو حت یدبه بازکردن قفل بوت لودر ندار یازين یچشما ه یمعمول يها استفاده يبرا
و  یستیدن یعامل خود راضیستماما اگر شما از س کنند، یاحساس آرامش م یحفاظت یهال ینوجود ا

صورت اصالً این غیر در. ید، ناچار به بازکردن قفل بوت لودر هستیدکن نصب رام کاستوم خواهید یم
 بهراجع کنید سعی کردید، لودر بوت قفل کردنآنالك به یمداشت. اگر تصم یدکار نخواه ینبه ا یازين

 بوت قفل بازکردن زیرا نمایید، انتخاب را مناسب روش تا کنی کافی مطالعه و تحقیق خود همراه تلفن
  .باشدها  مدل دیگر از متفاوت است ممکن گوشی هر براي لودر

 مطالعه با که است همراه هاي گوشی کردنسفارشی هنگام هاي کابوس از هم گوشی شدنبریک هارد
 بیشتري اطالعات گوشی شدنبریک مشکل حل چیست؟ گوشی شدنبریک هارد یا سافت مطلب
  .کرد خواهید کسب مشکل این رفع و آن بهراجع

  يهواو برند فلش  

 روشن يها یگوش يکردن برااول فلش روش

 پاك را آن اطالعات تمام و دیکن فلش را آن دیخواه یم یلیدل هر به اما د،یآ یم باال و است روشن یگوش حالت نیا در
 يهواو کردنفلش يبرا. دیریبگ بانیپشت لیفا دستگاه اطالعات از ابتدا. دیبرگردان کارخانه هیاول حالت به را یگوش و کرده

 :دیده انجام بیترت به را ریز مراحل دیبا حالت نیا در
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 و دیزیبر دیساز یم کار يممور يرو که Dload  نام به يفولدر در را UPDATE.APP نام با يدانلود رام لیفا -  1
  .دیبگذار یگوش در را يممور

 .دیشو آن حافظه کارت و یگوش جریمن لیفا وارد - 2

 ارتقا نهیگز بعد و رفته يافزارنرم) دیآپگر( ارتقا بخش به ریز ریمس قیطر از ابتدا. دیکن اجرا را لیفا نیا دیبا حال -  3
 :دیکن انتخاب را) دیآپگر(

Settings –> Storage –> Software Upgrade –> SD Card Upgrade –> Confirm –> Upgrade 

  
 192 عکس

  .شود یم آغاز فلش اتیعمل بیترت نیبد

  کرده هنگ یا و خاموش هاي گوشی براي کردنفلش دوم روش

 و کرده هنگ است، روشن حالت در ای و شود ینم روشن و است خاموش ای يهواو یگوش حالت نیا در
 انجام بیترت به را ریز اقدامات دیبا حالت نیا در يهواو کردنفلش يبرا. کرد استفاده آن از توان ینم
  :میده

  .دیزیبر کارت يممور در را update.app لیفا قبل روش مانند -1

  .دیده قرار یگوش داخل را حافظه کارت -2

  .دیکن خاموش را آن یستیبا د،یبکن دیتوان ینم يکار و کرده هنگ و ستین خاموش یگوش اگر -3
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  .شود روشن یگوش تا دیدار نگه هم با را پاور و نییپا ولوم باال، ولوم يها دکمه -4

  .کند یم رام کردنتیآپد به شروع دیا ساخته که dload در موجود لیفا قیطر از یگوش خود -5

 .شد خواهد انجام زین حالت نیا در کردنفلش بیترت نیا به

 MTK يسر پردازنده يدارا يها یگوش يبرا يهواو کردنفلش سوم روش

 دانلود را دستگاه لیفا ابتدا. هستند mtk يسر از که است يهواو يها یگوش به مربوط بخش نیا آموزش
 نصب وتریکامپ يرو بر آموزش طبق را mtk يهادستگاه وریدرا حتماً. باشد پر درصد 50 حداقل دستگاه يباتر. دیینما
  .دیینما

 افزار نرم لهیوسبه  (MediaTek Chipset)اتکیمد ست پیچ يدارا يهاتبلت و یگوش زدنفلش
 Tool Flash SP سکیر با همراه و دهیچیپ یکم اما عمل در کار، مراحل يظاهر بودنساده رغمیعل 

 هر که دیشو مواجه یمختلف يارورها با است ممکن بعضاً برنامه نیا با کار نیح در. است ادیز نسبتاً
 دیزد فلش تولز فلش یپ اس با را يادیز يها یگوش نکهیا از بعد دیشا و دارد یخاص مفهوم و معنا کدام
 سخت يکار هر شروع که است یعیطب باشد؛ فهم قابل تانیبرا مختلف يارورها مفهوم و معنا آنگاه
 مراحل با را شما کامل طور به آموزش دینباش نگران اما د،یآ نظر به دشوار یکم است ممکن و است
 يبرا همواره دانلودرام  یبانیپشت میت نیهمچن و کرد خواهد آشنا SP Flash Tool با رام نصب

 را یمهم ۀنکت. بود خواهد شما خدمت در لیم کمال با حدامکان تا مشکالتتان و سؤاالت به ییپاسخگو
 یپ اس مختلف يها نسخه از همواره نکهیا آن و میکن عرض شما خدمت دیبا کار يابتدا نیهم در هم

 اریبس. دیباش یمتک خاص نسخه کی به فقط که نباشد نیا و دیکن استفاده رام نصب يبرا تولز فلش
 را مشکل دتریجد ای تر یمیقد ورژن کی از استفاده و تولز فلش نسخه رییتغ با فقط که يموارد بوده
 کدام که کرد نییتع توان ینم قیدق طور به که میشو یم ادآوری زین را نیا نیهمچن است؛ کرده حل

 کارسازتر ییبرندها چه يبرا تولز فلش از نسخه کدام ای و است بهتر دیاندرو نسخه کدام يبرا نسخه
  .دیریفرابگ دیتوان یم وخطا آزمون و تجربه با فقط را مسائل لیقب نیا لذا است؛

 ازهاین شیپ

 که است یگفتن  Tool Flash SPافزار نرم ورژن نیآخر دانلود Tool: Flash SP افزار نرم – 1
 .است موجود زین دیا کرده دانلود که یرام ۀپوش در برنامه نیا معموالً

  Tool Flash SPافزار نرم ياجرا جهت سالم ندوزیو يدارا تاپلپ ای و وتریکامپ – 2

 تبلت ای و یگوش به اتصال جهت تیفیباک و سالم USB کابل – 3
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 وجود راه 3 کار نیا يبرا Drivers): VCOM USB (MediaTek الزم يورهایدرا بودننصب – 4
 ؛)نیآفال نصب – افزار نرم با نصب –نیآنال نصب( دارد

 SP Flash Tool  وریدرا نصب آموزش

 و نیبهتر نظر به که است نیآنال صورت به آنها نصب ،MTK Drivers نصب يبرا اول راه  -1
 در را یگوش د،یکرد متصل نترنتیا به را انهیرا نکهیا از بعد کار نیا يبرا. است روش نیتر مطمئن

 کهیدرحال هم کباری نیهمچن. شود نصب الزم يورهایدرا تا دیکن متصل ستمیس به روشن حالت
) دیدار نگه را نییپا ای باال ولوم دیکل( دیکن وصل ستمیس به را آن است، خاموش تبلت ای و یگوش

 دو یکی است ممکن ندیفرآ نیا شود، نصب Preloader و VCom يورهایدرا تا دیده اجازه و
 .انجامدیب طول به قهیدق

 از بعد که باشد یم Driver Auto Installer افزار نرم از استفاده با ورهایدرا نصب دوم، راه -2
 نصب به اقدام Install.bat يرو بر کیکل با دیتوان یم ستمیس به تبلت ای و یگوش اتصال

  Installer Auto Drivers MTKدانلود :دیکن ورهایدرا
 از بعد preloader drivers و vcom drivers شامل اتکیمد يورهایدرا نیآفال نصب يبرا  -3

 MT65xx MTK يورهایدرا دانلود: دیکن عمل ریز روش به دیتوان یم آنها اکسترکت و دانلود
 و 8 ندوزیو مخصوص MTK يورهایدرا دانلود     |   ,XP Seven, Vistaيندوزهایو يبرا
 ندوزهایو ریسا يبرا MTK یکل يورهایدرا دانلود     |   10

 Device يرو بر و دیبرو ندوزیو پنل کنترل به نظرتان، مورد وریدرا اکسترکت و دانلود از بعد
Manager شود باز) 193 شکل( آن پنجره تا دیکن کیکل.  

 



 201                              اصالحات نرم افزار  دانگل و، نرم افزار ( فلش بدون باکس             6 فصل
      

 

  193 عکس

 .کنید کلیک Add Legacy Hardware روي بر: 1 مرحله

 

  194 عکس

 .کنید کلیک Next روي بر: 2 مرحله

 
 



 تهران دیباگران هنري فرهنگی موسسه  /  استاد همراه تلفن افزار نرم و افزار سخت تعمیرات                       202   
 

 

 195 عکس

 .کنید کلیک Next روي بر و بزنید را دوم گزینه تیک: 3 مرحله

 

  196 عکس

 .کنید کلیک Next روي بر هم باز: 4 مرحله
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  197 عکس

 .کنید کلیک Have Disk روي بر: 5 مرحله

 

  198 عکس

 .کنید کلیک ویندوزتان مناسب فایل روي بر USB VCOM Driver پوشه از: 6 مرحله
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 200 عکس

 .کنید کلیک Next روي بر و کنید انتخاب 201 عکس مطابق: 7 مرحله

 

  201 عکس

 Next هم باز: 8 مرحله



 205                              اصالحات نرم افزار  دانگل و، نرم افزار ( فلش بدون باکس             6 فصل
      

  
 202 عکس

  .کنید کلیک Finiash روي بر انتها در: 9 مرحله

 

  203 عکس

  .شد نصب MTK درایور: 10 مرحله
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 SP Flash Tool  تولز فلش یپ اس با کار آموزش

 افزار نرم ياجرا از بعد SP Flash Tool يرو بر Scatter-Loading لیفا و دیکن کیکل 
MTxxxx_Android_scatter.txt  دانلود که یرام ۀپوش در لیفا نیا( دیکن یفراخوان را 

  ).دارد وجود دیا کرده
  تب از ریز 204 عکس مطابق حاال Download يرو بر Download دیکن کیکل. 

 

  204 عکس

 جا مجدد و درآورده امکان صورت در را آن يباتر کرده خاموش را تبلت ای یگوش یستیبا اکنون 
 موارد یبرخ در البته میکن متصل انهیرا به خاموش حالت همان در را آن هم تیدرنها و میبزن

 نگه يا هیثان چند زین را باال ای نییپا ولوم دیکل USB کابل اتصال هنگام باشد الزم است ممکن
 اتیعمل دیبا باشد رفته شیپ درست زیچ همه اگر( کند ییشناسا را شما یگوش انهیرا تا دیدار

 ).دیدرآ شینما به رنگ سبز کیت ریز 205 عکس مطابق هم تیدرنها و شود آغاز  رام  نصب
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 205 عکس

 ممکن شما و دارد دنبالبه را يادیز يارورها Tool Flash SP افزار نرم با کار معموالً کهییآنجا از
 یاحتمال مشکالت رفع جهت در را ریز نکات لذا، د؛یشو مواجه آنها با رام نصب ندیفرآ يابتدا در است
 یبررس و کنترل را ریز موراد دیشد مواجه خطا با برنامه نیا با کار در چنانچه پس م؛یکن یم انیب شما

 :دیکن

 لیفا یفراخوان هنگام در اگر :دسکتاپ يرو بر رام ۀپوش انتقال Scatter برنامه در SP Flash 
Tool خطا نیا متن معموالً که داد رخ ییخطا  invalid! is file scatter load the 

 موارد شتریب در دیکن امتحان مجدد و دیکن یکپ دسکتاپ يرو بر را رام ۀپوش دیتوان یم باشد، یم
. شود یم یفراخوان تولز فلش یپ اس برنامه در یبدرست رام لیفا و شده حل مشکل روش نیا با

 بار نیا که دیکن تست زین تولز فلش گرید يها نسخه با ستیبا یم نشد حل مشکل هم باز اگر
 صورتنیا در که باشد دارمشکل شما نظر مورد رام نکهیا مگر شد خواهد برطرف مشکل قطعاً

 .دیکن دانلود را يگرید رام دیبا
 لیفا تیرا Scatter پوشه داخل rework يهارام از یبرخ پوشه درون :یاصل رام نصب از قبل 

 باشد داشته وجود rework نام با يا پوشه است ممکن) یمیقد يها مدل در شتریب( يهواو برند
 نصب به اقدام یبراحت سپس و کرده آن درون اسکاتر لیفا فلش به اقدام ابتدا دیتوان یم شما که
 .دیینما یاصل رام

 مختلف يها نسخه از استفاده Tool Flash :SP یرام ۀپوش در همواره که دیباش داشته درنظر 
 خطا اگر حال نیا با است موجود زین آن با سازگار SP Flash Tool برنامه دیکن یم دانلود که
 .دیکن استفاده زین برنامه نیا گرید يها نسخه از دیتوان یم داد
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 تواند یم سالم و نو کابل کی از استفاده موارد یبرخ در :سالم و تیفیباک کابل کی از استفاده 
 مورد کابل ای و یگوش سوکت یجزئ یخراب اوقات یگاه که دیباش داشته توجه. باشد گشا گره

 .شود انهیرا توسط یگوش ییشناسا از مانع است ممکن شما استفاده
 کابل میمستق اتصال USB هاب از استفاده عدم منظور  انهیرا ای تاپلپ يها درگاه بهUSB  بر 

 .است راه سر
 ای یگوش اتصال هنگام :انهیرا به یگوش اتصال هنگام در )نییپا ای باال( ولوم يها دکمه داشتن نگه 

 در و داشته نگه يا لحظه چند زین را نییپا ای باال ولوم دیکل دیتوان یم  USB کابل به تبلت
 .دیکن رها را آن رام نصب شروع صورت

 کابل به یگوش اتصال USB، را آن دیتوان یم شود یم جدا یگوش يباتر کهیدرصورت :يباتر بدون 
 به را آن دیا داشته نگه را ولوم يدهایکل از یکی کهیدرحال و يباتر بدون را یگوش و دیدرآورد

 .شود آغاز رام نصب تا دیکن متصل انهیرا
 نهیگز از استفاده Upgrade :Firmware یگوش يرو بر دیدار قصد که یفلش لیفا چنانچه اگر 

 Download از رام نصب متد رییتغ است یگوش يرو بر موجود یفعل رام از دتریجد دیکن تیرا
only به Firmware Upgrade  نیریز قسمت در نهیگز نیا. (گردد واقع دیمف تواند یم 

Scatter-Loading نهیگز نیا انتخاب با که دهد یم نشان نهیزم نیا در ما ۀتجرب ؛)است واقع 
  .است شتریب اریبس رام زیآم تیموفق نصب احتمال

  شیائومی برند فلش

  روشن دستگاه روزرسانی به

 وتریکامپ به را یگوش دانلود از بعد سپس .دیکن دانلود تیسا از را یگوش سیواید به مربوط رام ابتدا
 به شده دانلود پیز لیفا انتقال از پس. دیده انتقال یگوش داخل به را دانلودشده لیفا و دیکن وصل
 برنامه آنجا از و دیشو tools پوشه وارد یگوش يها برنامه داخل از .دیکن جدا را کابل ،یگوش

updater دیکن اجرا را.  
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  206 عکس

 .دیکن انتخاب را select installation file نهیگز و دیده فشار را منو ۀدکم حال

  
  207 عکس

  .دیکن انتخاب و جستجو را دیبود داده انتقال یگوش به و دیبود کرده دانلود که را یلیفا دیجد صفحه در
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  208 عکس

  .دیکن انتخاب را update نهیگز لیفا انتخاب از بعد

  
  209 عکس

  .دیکن مشاهده را تیآپد ندیفرآ دیتوان یم حال
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  210 عکس

ۀنیگز مراحل اتمام از بعد  reboot شود ستارتیر دستگاه تا دیکن صبر و دیکن انتخاب را . 

  
  211 عکس

  .است شده تیآپد شما یائومیش تبلت ای و یگوش باالآمدن از بعد است تمام کار
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عرضه  2016در سال  باًیتقر که یائومیش دیجد يهاسیوایکه وجود دارد در د يا نکته برند نیا مورد در
 با را هادستگاه نیا که است گرفته میتصم شرکت ...و  mi 5  ،mi 4s ،redmi note 3مانند ؛شدند

  .میا بوتلودر صحبت کرده ةدربار ریز در اما کند، عرضه) الك( قفل بوتلودر

  ست؟یچ )Bootloaderبوت لودر (

 يبوت لودر سامسونگ، هواو .دارد وجود هوشمند هاي یگوش روي که است يا برنامه یبوت لودر گوش
روشن  یلو هر زمان که موبا شود یو... نصب م یداندرو یفرض در گوشیشطور پاست که به يا و... برنامه

نبوده و هر  ی. بوت لودر مخصوص به گوشکند یکار معامل شروع بهیستمکردن سفعال ي، براشود یم
 یخواهد داشت (حت یازشد، حتماً به بوت لودر هم ناعامل داشته بیستمس یککه  یدستگاه

اطالعات استفاده  سازي یرهذخ يهارد برا یکشما از  یگوش یگرعبارت دهوشمند و...). به هاي یزیونتلو
ها است. در  قسمت یرشما و سا يها برنامه ید،اندرو یستمهارد متعلق به س یناز ا هایی یشن. پارتکند یم
. چون شود یم یاد یپست بازرس یکعنوان  به ینها و همچن قسمت ینا یریتنقش بوت لودر مد ینجاا

  کند یم یرا هم بررس يانداز راه بودن رام هنگامیاصل

و بسته به  شود یبوت لودر استفاده م یکعامل باشند، یستمهم که مجهز به دو س هایی یستمدر س
عامل یستمس يشدن و بارگذار. بوت لودر روشنکند یها را بوت م عاملیستماز س یکیکاربر  یزير برنامه
، باز هم بوت لودر آن را کنید یبوت م یکاوريهم که به قسمت ر یو زمان دهد یرا انجام م یداندرو

 یافتهمراه  هاي یدر گوش یداندرو یستمجدا از س یشنیبرنامه در پارت ینخواهد کرد. ا يبارگذار
  .شود یم

  بودن بوت لودر و آنالك بوت لودرقفل

-پیش شده نصب عاملسیستم از تنها تا کنند می قفل اصطالح به را خود دستگاه لودر، بوت سازندگان
 به. دهند نمی را کار این اجازه متفاوت سیستمی فلش یا نصب به نیاز صورت در و نمایید استفاده فرض
 و کنید باز را لودر بوت قفل باید ابتدا باشید، داشته رام کاستوم نصب به نیاز کهدرصورتی منظور همین
 برنامه انواع و ها رام کاستوم نصب به قادر لودر بوت قفل بازکردن با. دهید انجام را لودر بوت کردنآنالك
 دستگاه گارانتی لودر بوت قفل بازکردن عمل انجام با البته. بود خواهید... و ریکاوري کاستوم مانند دیگر
 بوت آنالك معایب از مورد این که دهد نمی سرویس شما به گارانتی شرکت دیگر و رود می بین از شما
همراه  هاي یکردن گوشیهنگام سفارش يها هم از کابوس یشدن گوشیکهارد بر .است گوشی لودر

  است.
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 یشدن گوشکیبر مشکل حل ست؟یچ یشدن گوشکیبر هارد ایسافت 

 روشن شده کیبر یگوش کی. شود یم آجر کی به لیتبد شما متیقدستگاه گران یشدن گوشکیبا بر
 ای و دیعامل نصب کنستمیدستگاه س نیا يرو دیتوان ینم. شما کند یطور معمول کار نمو به شود ینم

 ،یشدن گوشکیبر علت ،یشدن گوشکی. اگر شما در مورد برشود ینم وصل وتریکامپ به شما یگوش
ادامه پست امروز انزل وب را مطالعه  دیتوان یم دیندار یاطالعات یشدن گوشکیحل بر يها روش
 .دییبفرما

 شدهکیبر یگوش ریتعم ةنحو ست؟یچ (Phone Brick) یشدن گوشکیبر

 کیبر شانیممکن است گوش کنند یچون که فکر م کنند ینم روت را خود یگوش دیهمه کاربران اندرو
 یاما چه ربط شود، یساختار استفاده م کیبلوك است که در ساخت  کیآجر)  ي(به معنا کیشود. بر
 را دستگاه از حالت نیا ندهد پاسخ يورود چیبه ه یگوش یطوالنزمان مدت يدارد؟ اگر برا دیبه اندرو

 :دارد وجود کیبر نوع دو دیاندرو يایدن در. ندیگویم کیبر

 یکسافت بر 
 یکهارد بر 

 ندارد. Bootloop  یول شود، یکه دستگاه روشن م افتد یاتفاق م یزمان یگوش شدنکیبر سافت
Bootloop کردن بعد از فلش يکاوریر يبرا ایو  دهد یم شینماشدن بوت هنگام را بوت يلوگو کی

 شده لیبوت تحم کیتا مجدداً  دهد یم شیرا نما یصفحه خال کی ایو  شود یم بوتیطور مداوم ررام به
 رام ). اگر کاربرشود یکار انجام م نیا هیثان 15داشتن دکمه پاور به مدت  انجام شود (که با نگه

هر لحظه  تواند یم کیفلش کرده باشد سافت بر ازیمورد ن يها دستورالعمل يخود را بدون اجرا یگوش
 گرید يهابکاپ ستورکردنیر ایکردن استوك رام فلش ای گریکردن رام د. فلشافتدیاتفاق ب شیبرا
 .مشکل را حل کند نیا تواند یم

 یحت شود، ینم یابیباز هرگز و است مرده یفن نظر از دستگاه که است يا مرحله یگوش  شدنکیبر هارد
 تانیگوش از دیتوان یم شما حالت نیا در. شود ینم شارژ دیکن یم وصل شارژر به را یگوش شما کهیزمان
را فلش کرده  یهسته گوش ایکه شما رام  افتد یاتفاق م یزمان کی. هارد بردیعنوان آجر استفاده کن به

حافظه مربوط به خود است که اگر  يها شنیپارت يدارا ی. هر گوشستیکه مناسب دستگاه شما ن دیباش
 J- اتیعملشده را با  کیهارد بر یگوش کی دیتوان یشما م ،. درواقعشود یرام فلش شود پاك م

Tagدیکن اءیاح.  
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  شیائومی گوشی لودر بوت قفل بازکردن نحوة

 یائومیاجازه آنالك از ش يمرحله اول: درخواست برا

 :دیشو ریوارد آدرس زابتدا با استفاده از مرورگر کروم 

https://en.miui.com/unlock/ 

 

  212 عکس

 .دیکن کیکل صفحه نییدر پا  Unlock Nowنهیگز يبر رو

 نهیگز دی. اگر اکانت نداردیا ساخته قبالً که دیخود شو mi وارد اکانت دیشما با يبعد ۀدر صفح
register millet account را  قبلو سپس مراحل  دیخود بساز ياکانت برا کیتا  دیرا انتخاب کن

 .دیتکرار کن

 

  mi اکانت به ورود:213 عکس

 .یدکن نام ثبت کپچا کد و تلفن شماره کشور، انتخاب با نظر مورد ینهگز زدن از بعد اکانت ساخت يبرا
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درخواست  یائومیکه با پرکردن فرم مورد نظر از ش شوید یرو م روبه یرمانند ز يا بعد از ورود، با صفحه 
  .یدمنتظر جواب بمان یدو با کنید یآنالك را ارسال م ياجازه برا

 

214 عکس  

کردن بوتلودر علت آنالك يپرکردن فرم بعد از واردکردن بخش شماره تلفن در باکس بزرگ برا يبرا
 .دی) استفاده کن215(عکس  ریاز متن آماده ز دیتوان یم که دیسیبنو یلیدل دیبا

“我的手机是砖砌在启动循环模式。请批准我的请求开锁”  

 215 عکس

لطفاً درخواست  ،درشده و در بوت لوپ قرار دا کیهمراه ما بر یگوش میکن یکه در متن باال اذعان م
 .دیکن دییآنالك را تأ

 یارسال کد منتظر دیبا نجای. در ادیبروتا به صفحه بعد  دیرا بزن Apply imediatlely نهیسپس گز
 .دیرا بزن Next کد واردکردن از بعد و دیبمان تیهو اهواز جهت خود یگوش به یائومیش
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 216 عکس

روز منتظر اس ام  10تا  دیکه با شود یم گفته و شد دیخواه رو روبه ریز مانند يریدر صفحه آخر با تصو
روز اس ام اس را  10و حتماً تا قبل از  دیاست که صبر داشته باش یپس کاف د،یآنالك بمان هیدییاس تأ

 .دیکن یم افتیدر

  
  217 عکس

 یائومیش هیدییتأ افتیدر از پس بوتلودر آنالك مراحل  : مرحله دوم

 یگوش يرو بر دلوپر رام ابتدا است روشن شما یگوش اگر میگفت مطلب يابتدا در که همانطور هم باز
 دیکن یط را مراحل ستا بلیاست گلوبال رام يرو بر و است خاموش شما یگوش اگر اما د،یبزن خود

 .شود انجام آنالك دیشا
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 نهیو زدن گز ”/https://en.miui.com/unlock“ شده باشد با ورود به صفحه دییتأ شما اگر اکانت
Unlock now رو روبه ریز صفحه مانند يدیبا صفحه جد يو واردکردن اطالعات حساب کاربر 

 :دیشو یم

 

  218 عکس

 .دیرا دانلود و نصب کن (Mi flash unlock) آنالك جهت ازین مورد افزار نرم است الزم نجایدر ا

 .دیکن وارد را دیساخت نیا از شیکه پ Mi اکانت و دیافزار را اجرا کن نرم 

  
 219 عکس

  .ببرید بوت فست حالت به را گوشی پاور و پایین ولوم گرفتن با. کنید خاموش را گوشی حاال
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  220 عکس

 .دیکن وصل وتریرا به کامپ یسپس گوش

  
 221 عکس

و کار  شود یبا زدن آن مراحل آنالك انجام م شود یفعال م  unlock  نهیبعد از اتصال به برنامه گز
 .تمام است
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  222 عکس

 کردن مجدد بوتلودرالك ةنحو

 .شود یمجدد بوتلودر الك م یکردن رام رسمبا فلش

 Mi flash tools برنامه با یائومیش فلش

 یائومیش يها رام مورد در یحاتیتوض

 

  223 عکس

 ای نیکه ممکن است مخصوص چ شوند یم میو دولوپر تقس بلیاست یاصل ۀدست دو به یائومیش يها رام
 .) باشندیگلوبال (جهان
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 پایدار عملکرد لحاظ از و شوند می منتشر ماهیانه صورت به معموالً استیبل هاي رام :یبلرام است 
 .هستند

  یشتريب هاي یژگیو ممکن است و شوند یمنتشر م یصورت هفتگ به دهندگان: توسعه یادولوپر 
 .دارند يکمتر یداريپا یبلاست يها داشته و نسبت به رام یشیداشته باشند؛ اما حالت بتا و آزما

 نصب یگوش يرو فرض شیپ صورت به نیبا پک چ یائومیش یگوش دیخر در صورت :نیرام چ 
 قابل آنها از يتعداد که است ینیچ يها برنامه از مملو آن رام و است یفارس زبان فاقد. است

گوگل هستند و در صورت  ۀبرنام هرگونه فاقد نیچ يها رام که دیبدان دیبا. ستندین هم حذف
 .دیموجود استفاده کن ينستالرهایاز ا دیبه آنها با ازین

 صورت به هستند اروپا پک اصطالح به که ییها یگوش يگلوبال رو يها رام :رام گلوبال 
 صورت به يضرور گوگل يها برنامه. هستند ینیچ يها برنامه فاقد و بوده نصب فرض شیپ
رام گلوبال  يدارا یائومیش يها مدل ۀهم است ممکن اما است؛ نصب رام نیا يرو فرض شیپ

در  اتکیمد ۀعرض تیممنوع لیدلدارند به اتکیمد ةکه پردازند ییها ینباشند. مخصوصاً گوش
 با که شد متوجه توان یساده م ۀمحاسب کیبا  .مانند یم بینص یهند معموالً از رام گلوبال ب

 .گلوبال دولوپر گلوبال، بلیاست ن،یچ دولوپر ن،یچ بلیاست م؛یهست طرف یرسم رام نوع چهار

 با يگرید و يکاورینصب از ر يبرا zip پسوند با یکیفوق دو نسخه وجود دارد.  يها از هرکدام از رام
 وجود زین گرید رام مدل کیاما  شود، یرام م 8بوت که مجموعاً  نصب از فست يبرا tar ای tgz پسوند

 اعالم مواقع یبعض بلیاست يها رام کاربران. میباش داشته زین آن به يا اشاره ستین بد که دارد
 افتیدر را یاعالن نیچن رام و یگوش همان کاربران ریکه سایدرصورت کنند؛ یم افتیرا در یروزرسان به

 داد، خواهند دست از را آن کنند، تعلل یروزرسان به نیا نصب و دانلود در اگر نکهیا تر جالب. اند نکرده
-آمده باشد که دانلود رام را به شیشما پ يممکن است برا دیبوده باش یائومیش بلیاگر کاربر رام است

 د،یکار را انجام ده نیا دیخواست یاما وقت د،یا کرده موکول شب يها مهین به نترنتیا يها نهیهز لیدل
صورت  آن را به یائومی. ششود یبتا گفته م بلینوع رام است نینبوده است. به ا یروزرسان از به يخبر

 طور به را آن کند افتیدر یکه بازخورد مثبتیو درصورت کند یاز کاربران منتشر م يتعداد يرندوم برا
 .کند یم منتشر یرسم

 بکاپ ای بانیپشت یۀته

به شما  بانیپشت ۀنسخ یۀته. است اقدام نیگرفتن اولبکاپ ینیچن نیا يافزار نرم اقدامات از قبل شهیهم
. دیکن رهیذخ دیاستفاده در رام جد يبرا زیها را ن برنامه يتاید یو حت یشخص يها لیفا کند یکمک م

مربوط به  ۀنیاست. گز ریپذ امکان یسادگ به یائومیش يها بکاپ موجود در رام ۀبرنام قیکار از طر نیا
 از پس. دارد وجود یگوش ماتیموجود در تنظ additional settings در MIUI 9 برنامه در نیا

 .دیکن عمل ریتصاو طبق قسمت نیا به ورود
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  224 عکس

کرده و آن را به  دایپ یگوش ۀحافظ Miui/Backup ۀپوش در را آن فولدر يریگ بانیپس از اتمام پشت
 .دیمنتقل کن انهیرا ای يفلش ممور

 

  225 عکس

 فولدر نیا قراردادن با دیتوان یم دیباش داشته خود يها لیفا بازگرداندن به ازین زمان هر کار نیپس از ا
 .دیده انجام را یبازنشان ای ستوریر ندیفرا خود یقبل يجا در
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 226 عکس

 .دییمراجعه نما  /https://xiaomistockrom.comتیبه سا دیتوان یفلش م لیدانلود فا يبرا

 MI برنامه با یائومیش يها یگوش فلش آموزش

 صدا ولوم دکمه داشتن نگه با و کرده خاموش را یگوش .دیینما نصب و نموده هیته را Mi Flash برنامه
  .دیکن متصل خود تاپلپ ای وتریکامپ به کابل با را یگوش و دیببر مود بوت فست حالت به پاور و

. 

  227 عکس

 رام پوشه داخل دهید، قرار سی درایو داخل را آمدهبدست پوشه و کرده اکستراکت را شده دانلود رام
  .باشد Image پوشه باید

 :کنند یاز کاربران دقت نم یلیکه خ یمهم یاربس ۀنکت

 یاضاف پوشه چیه بدون ”C“ ویدرا شاخه در دیبا قاًیدق MI Flash برنامه و رام لیفا يریقرارگ محل
 پوشه هم دسکتاپ خود کهیدرصورت دهند؛یم قرار دسکتاپ يرو را رام لیفا دوستان یبعض باشد،

بدون  لیفا کیپوشه باشد اگر بعد از اکستراکت رام  کیصورت به دینکته: رام با .شود یم محسوب
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 در پوشه کی تا دیینما اکستراکت را آن دوباره و داده رییتغ  Zip.به را لیفا نیا پسوند دیپسوند بود با
 .ردیگ قرار شما اریاخت

آموزش  یدئويرام طبق و یلفا یده آدرس يبهتر و نداشتن ارور برا گیري یجهنت يبرا :2نکته 
 .یدکن یگذاريجا یفلشو داخل برنامه م یپوشه رام را کپ باالي آدرس ،سوم

 ی. گاهیداستفاده کن يساز فشرده یگرد يها از برنامه یدرام مشکل دار یلاگر در اکستراکت فا :3نکته 
  TGZکه یائومیش يها رام یلو پسوند فا ودشیدچار مشکل م یوترهاکامپ یجرمن یپاوقات برنامه ز

 .کند ینم تاست را درست اکستراک

 :دارد وجود گزینه سه برنامه پایین در

 :Save user data  پاك و داشته نگه را خود اطالعات و شخصی هاي فایل خواهید می اگر 
 .بزنید را گزینه این تیک نشوند

 :Clean all شود می کارخانه تنظیمات به بازگشت گوشی و شده پاك اطالعات تمامی. 
 :Clean all and lock  دوباره باشد آنالك بوتلودرش اگر گوشی و شده پاك اطالعات تمامی 

 )آموزش پایین در توضیح(  انتخاب شود. یدوجه نبا یچبه ه ینهگز ینا .شود می الك

 بزنید را Refresh گزینه و نمایید جایگذاري زیر تصویر طبق Mi Flash برنامه در را آن پوشه آدرس
 .شود شناخته دستگاه تا

 .شود آغاز رام فلش عملیات تا بزنید را Flash گزینه رام پوشه دهی آدرس و ها تیک انتخاب از بعد
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 .شود نمایان موفق آرم با رنگ سبز گزینه و شود کامل %100 عملیات تا باشید منتظر
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 لیفا دیرس %100 به نصب درصد فوراً اگر برد؛ یم زمان قهیدق 5 تا کی حدود کردنفلش اتیعمل کته:ن
 فلش به موفق و دیدار يگرید ارور اگر. دیینما تکرار را باال مراحل شما دیبا و است نشده فلش یدرستبه

 .دیینما مطالعه را مطلب نیا يانتها تا دینشد

 است؛ بسته را یگوش بوتلودر بستن امکان خود دیجد يها یروزرسانبه در یائومیش :مهم ارینکته بس
 کیبر ادیز احتمال به شما یگوش دیببند را یگوش بوتلودر اگر رام رییتغ از بعد شما که معنا نیبد

 Clean all نهیگز کیت وجه چیه به که دیباش داشته دقت Flash دکمه زدن از قبل پس شد، خواهد
and lock یعنی اول کیت آن يجا به و دینزن را Clean all دیبزن را. 

 نکات

رام گلوبال را  يها یروزرسانهو فقط ب گردد یبرنم نیبه رام چ يبعد يها یروزرسان شده در بهرام نصب .1
 .کرد دیخواه افتیپس در نیاز ا

 .گردد یبرنم نیکردن به رام چستیر ای و کارخانه ماتیشده با بازگشت به تنظرام نصب .2

و اطالعات قابل برگشت  کند یم پاك را شما یشخص اطالعات یتمام قیطر نیاز ا ی. فلش گوش3
  .دیینما هیته بانیآموزش از اطالعات خود پشت يابتدا يطبق راهنما شودیم شنهادی، پباشد ینم
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  سونی برند فلش  
 :ایاکسپر یسون یگوش کردنفلش يبرا ازینشیپ

  )دستگاه مدل براساس(  .ایاکسپر یسون یگوش رام دانلود -1

  .دیکن نصب را یسون یگوش وریدرا -2

  .دیکن نصب و هیته را flash tools تولز فلش افزار نرم -3

 .دیکن شارژ درصد 60 تا 40 حداقل را خود یگوش, یگوش کردنفلش از قبل  :نکته

  .دیریبگ) Backup( بانیپشت دستگاه يرو بر موجود اطالعات از حتماً -4

 .دیکن نصب را flash tools تولز فلش برنامه

 يورهایدرا و رفته Drivers پوشه به) C:Flashtool فرضشیپ صورتبه( تولز فلش نصب محل در
 و Flashmod Drivers و ها یگوش کیت. دیکن نصب را) flash-tool driver.exe( تولز فلش

Fastboot Drivers و دیبزن را Install را ها نهیگز ۀهم شود راحت التانیخ نکهیا يبرا د،یبزن  را 
  .دیبزن کیت
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 به یعنی د،یده انتقال تولز فلش نصب محل در ”firmwares“ پوشه به را ftf پسوند با رام لیفا - 5 
  C:Flashtoolfirmwares فرضشیپ آدرس

  .دیکن کیکل) برق و رعد( فلش دکمه يرو کرده باز را تولز فلش - 6

 فلش دیخواهیم که را نظر مورد رام لیفا .دیکن کیکل OK يرو بر و دیبزن را flashmode کیت-7
 ها امیپ و ها مخاطب از اعم یقبل رام اطالعات یتمام( دیبگذار را Wipe آن کیت و دیکن انتخاب را دیکن
 ).دیریبگ بکاپ اطالعاتشان از است بهتر پس شوند،یم پاك... و

 )شود سبز دیبا یگوش يباال led چراغ(

 پر کباری صفحه نییپا نوار تا دیینما وصل usb کابل به را دستگاه و دیدار نگه را دکمه حالت همان در
  )شودیم پر عاًیسر. (شود
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 عبارت و کشدیم طول قهیدق 5 ای 3 حدوداً که کندیم رام فلش به شروع تولز فلش مرحله نیا در -8
Falshing Finished شودیم انینما.  

-یم طول یکم یگوش هیاول بوت. (دیکن روشن را تانیگوش و کرده جدا را USB کابل انیپا در -9
  )کشد
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 HTC برند هاي دستگاه فلش  

 متناسب )تیآپد لی(فا رام لیفا دانلود شما، HTC یگوش دیاندرو نسخه ارتقا و فلش يبرا قدم نیاول
  .است دستگاه با

با نصب برنامه  ایو  دییاستفاده نما نترنتیبهتر است از ا ستینوع پردازنده دستگاه چ دیدان ینم اگر 
cpu-z دیده صینوع پردازنده دستگاه را تشخ.  

به  ازین دیدار اتکیبا پردازنده مد سیوایاگر د ،است HTC کوالکام پردازنده با یگوش يبرا ریروش ز
  .دیکن افتیمخصوص مدل خود را در لیفقط فا ستین ریموارد ز تیرعا

 .دیکن افتیرا در آن  تیآپد راتییتغ از باالتر رام و دستگاه رام با منطقه هم رام  ستیبا یشما م

رام هم  دیو با شده اضافه باال مورد دو به دیجد قانون کی HTC دیجد يها یدر گوش :مهم نکته
 مارشمالو دیاز اندرو HTC دیجد يها یگوش از یبرخ يبرا موضوع نیا. دیفلش کن راخود  دینسل اندرو

 .کند یم صدق باال به

 .دیخود بفهم لدنامبریاز ب دیتوان یاطالعات باال را م یتمام

  :دیشو ریز ریمس وارد نکاریا يبرا

Settings -> About -> Software Information -> More 

 بیشتر <- افزار نرم اطالعات <- درباره <- تنظیمات

 بود:صورت خواهد ینبد یلدنامبرب یل. شماینیدشماره ساخت را ببBuild number  شو بخ

2.33.401.6 

از  ینسل دوم ةدهندنشان 2مثال عدد  يشماست. برا یدنسل اندرو ةدهند) نشان2 ینجاعدد اول (در ا
) 5پاپ ( یالل یدکارخانه اندرو ینالاگر اورج یعنی ؛شده یتبه آن آپد یگوش ینا ياست که برا یداندرو
 .آن است ي) برا6مارشمالو ( یتآپد ینبود ا

 .است رام روي گرفتهانجام اصلی تغییرات ورژن دهندةنشان )33 اینجا در( عدد دوم

 .تبلت شماست یا یمنطقه رام گوش ةدهند) نشان401 ینجاعدد سوم (در ا
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  .رام است يگرفته روصورت یجزئ ییراتتغ ةدهند) نشان6 ینجاعدد چهارم (در ا

 یرسم رام فلش سراغ به خود یگوش با متناسب رام دانلود و باال در ذکرشده نیقوان تیپس از رعا
 .میرو یم

 در را آن نوع به بسته آن فلش روش و است ریز حالت سه از یکی به HTC يبرا یرسم رام يها لیفا
  .دیکن دنبال ادامه

. شود یشروع م  img+معموالً با شناسه رام یلاست و اسم فا zip شما یرام رسم یل: فااول نوع
 :شود یفلش م یرصورت زکه به .… 0PAJIMG, 2PZFIMG, 2PS6IMG مانند:

  .یدبزن رافقط فلش  کنید یم یافتارور در زیرا ید،را اکسترکت نکن یلنوع فا ینهرگز ا یدتوجه کن

 .میده یم شرح نییدر پا کهاست  ZIP رام لیفا فلش يبرا راه نیندچ

 بوتلودر قیفلش از طر 

 .است حافظه کارت به ازین روش نیدر ا

 .دیکنکارت حافظه را فرمت 

. (اگر دیبده است شده نوشته رام لیفا يکه در ابتدا  img+شناسه به نام رییتغ را دانلودشده رام لیفا
 )دیاست آن را حذف کن لیفا يدر ابتدا 1154عدد 

 .و..  2PZFIMG.zip  ای  0PAJIMG.zip مثال: يبرا

 .دیکن یکارت کپ SD به را شده داده نام رییتغ رام لیفا

 وارد تا دیده فشار همزمان هیثان نیچند يبرا را پاور و نییپا ولوم سپس و دیرا خاموش کن یگوش
 .دیشو مود بوتلودر

 .و شروع به نصب کند ییرام را شناسا لیفا ستیبا یم دستگاه حالت نیدر ا

 برنامه قیفلش از طر  FlashMan 

  .دیینما هیتهرا  vcredist_x86_4.exe وریدرا و FlashManبرنامه فلشر  ابتدا



 229                              اصالحات نرم افزار  دانگل و، نرم افزار ( فلش بدون باکس             6 فصل
      

  .دییرا اجرا نما FlashManرا نصب نموده و برنامه فلشر  وریدرا -1
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 :کنید عمل زیر صورتکار به ینا يو برا یدرا به فست بوت مود ببر یگوش -2

 .یدرا خاموش کن یوایسد - الف

 يرو یینولوم باال و پا یددر صفحه دانلود مود با کل یریدو پاور را همزمان بگ یینولوم پا -ب
Bootloader یدپاور را بزن ییدتأ يو برا یدبرو. 

 .دیست کن Android يرا رو Platform تقسمدر برنامه  -پ

 .دیکن یدهرام دانلودشده را آدرس Select a ROM to flash در بخش -ت

 .دیکن نییعت (log) گزارشات خروج آدرس کی Select CSV output folder خشب -ث

رام  لیموارد همراه فا یاست که در برخ یجزئ يها لیفا يبرا Partial ROM Update بخش -ج
 .دینکن یاقدام ندارد را مورد نیاگر رام شما ا H-boot لیمانند فا شود؛ یعرضه م یرسم

در صورت  کهکاربرد خاص دارد  یدهآنتن مشکالت حل يبرا معموالً و است ياریاخت PRL بخش -ج
 .دینزن کیت را نهیگز نیمعمول ا
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خواهد شد و  ستیدستگاه شما ر برسد، انیپا به فلش اتیعمل دیبمان منتظر دیرا بزن Stat در انتها -ح
 .دیطول خواهد کش یمدت هیلود اول

 نیفرام قیاز طر یفلش دست ADB 

مثال اسم  ي. برایدباشد، بده یپکه قابل تا ينام به اسم کوتاهتر ییررام آن را تغ یلپس از دانلود فا -1
 .دهیم یم ییرتغ test رام دانلودشده را به

 :کار ینا يبرا یدرا به فست بوت مود ببر یگوش -2

 .یدرا خاموش کن یوایسد - الف

 يرو یینولوم باال و پا ید. در صفحه دانلود مود با کلیریدو پاور را همزمان بگ یینولوم پا -ب
Bootloader یدپاور را بزن ییدتأ يو برا یدبرو. 

 .یدوصل کن یوتررا با کابل به کامپ یگوش- پ

راست  یکو کل یریدرا بگ shift یدرام در آن قرار دارد کل یلکه فا يا از پوشه یخال يدر فضا - ت
 .یدکن ینترو ا یپتا را یرکد ز و یدرا بزن  open command window here سپس ید،کن

htc_fastboot oem rebootRUU 

 .دیکن نتریا و پیتا را ریز کد رام لیجهت فلش فا -ث

htc_fastboot flash zip test.zip 

 .دیده رییتغ را آن ستیگرید زیچ شما رام لیفا اسم اگر است رام لیاسم فا :  testتوجه

 .دیشو دیاندرو يکاربر طیمح وارد و دیکن ستیر ریدر انتها با زدن کد ز

fastboot reboot 

  .دیبمان منتظر دیکش خواهد طول یمدت هیبوت اول
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 به روش  فلشRUU 

مناسب با  RUU لیفا یستیبا .شود یم فلش ریصورت ز بوده که به  exeبا فرمت  RUUرام لیفا
  .دینموده و اجرا کن هیدستگاه خود را ته

 .دیکن متصل وتریکامپ به USB کابل قیطر از را یگوش - 1

 و دیکن اجرا را )است exe لیفا صورت به( دیکرد دانلود تانیگوش مدل با مطابق که را یرام - 2
 .دیشو رام شدنآماده منتظر

 .دیکن کیکل Next ۀنیگز يرو سپس و دیبزن را of terms the accept I ۀنیگز کیت - 3
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 .دیکن کیکل Next ۀنیگز يرو و زده را caution the understand I ۀنیگز کیت - 4
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 .دیرا بزن  Nextو کرده کیکل  I have completedۀنیگز يبر رو - 5
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 .دیکن کیکل update ۀنیگز يرو بر - 6
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 .دیکن کیکل  Nextۀنیگز يبر رو - 7
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 .دیکن کیکل  Nextۀنیگز يباز هم رو - 8
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  زمان ببرد. قهیدق 10کار ممکن است تا  نیتا رام نصب شود، ا دیصبر کن - 9

 .دینکن قطع را ستمیس با یگوش اتصال عنوان چیبه ه :توجه
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 .شد نصب شما یگوش يرو بر تیموفق با رام - 10
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فرمور و  يهابخش  HTCبرند RUU.ZiPفلش + يکاوریآموزش نصب ر
 Fastboot  قیبوت از طر

  HTC  در بوت فست قیطر از ها لیفا فلش يبرا ازهاینشیپ

 دیبا بوت فست قیطر از بوت و فرمور لیفا ،RUU.ZiP فلش ،HTC يکاوریر نصب آموزش يبرا
  .دیباش داشته را ریز يازهاینشیپ

  HTC  وریدرا دانلود وتریکامپ يرو بر یگوش وریدرا نصب و دانلود

  .است Fastboot شامل که platform-tools لیفا

  .دیکن روشن یگوش ماتیتنظ در را USB debugging نهیگز

 .کنید تهیه بکاپ نیازتان مورد اطالعات تمامی از

 به کابل با را گوشی تست صورتبه دور یه و باشد گوشی اصلی کابل ترجیحاً USB کابل
 USB Allow اجازه شما از گوشی اتصال از پس کهدرصورتی .کنید متصل کامپیوتر

 debuggingگزینه تیک خواست allow Always  و بزنید را Ok بدهید. 

 



 تهران دیباگران هنري فرهنگی موسسه  /  استاد همراه تلفن افزار نرم و افزار سخت تعمیرات                       236   
 

 .گوشی باتري در شارژ درصد 50 حداقل

 .باشد باز گوشیتان بوتلودر باید .دارید را بوت یا فرمور فلش ریکاوري، نصب قصد اگر

 راست سمت پایین گوشه Tray Windows در حتی و باشد بسته کامالً sync htc برنامه
 .نباشد مخفی هم ویندوز

 مرحله به مرحله صورتبه ها لیفا فلش آموزش

 بوت و فرمور لیفا ،RUU.ZiP یرسم رام فلش آموزش نیهمچن HTC يکاوریر نصب آموزش يبرا
  .دیکن اجرا دقت با و دیبخوان را ریز مرحله به مرحله بوت فست قیطر از

 پاور و )صدا کاهش( پایین ولوم کلید همزمان داشتننگه با سپس .کنید خاموش را گوشی .1
 را گوشی سپس .بیاید باال مود دانلود حالت روي گوشی تا کنید صبر ثانیه چند )روشن خاموش(
  .کنید متصل کامپیوتر به usb کابل طریق از

 Extract بودید کرده دانلود نیازهاپیش دوم مرحله از که را tools-platform فشرده فایل .2
 درایو اصلی فضاي در را آن و بدید نام تغییر Fastboot به را  tools-platform پوشۀ و کنید

 ”C“کنید کپی خود کامپیوتر.  
 c درایور در که پوشه همان Fastboot پوشۀ درون را کنید فلش خواهید می که فایلی سپس .3

 اگر مثال براي .بدهید تغییر نظر مورد فایل نوع به بسته را فایل نام و کنید کپی بودید، کرده کپی
 است فرمول اگر یا بدهید تغییر ruu.zip  به را نامش است، RUU شما فایل

 اگر بدهید، تغییر recovery.img  به است ریکاوري فایل یا بدهید تغییر firmware.zip  به
 .بدهید تغییر boot.img  به است رام کاستوم به مربوط بوت فایل

 extension hide گزینه view تب ویندوز در option search and folder گزینه از :نکته 
 file known for و بردارید را تیک ok ببینید، را هایتانفایل تمام پسوند بتوانید که تا کنید 

 نتیجه دهندمی نام تغییر که را فایل نمیبینند، را پسوندها دوستان بعضی شودمی مشاهده بعضاً
 .نشود انجام عملیات شودمی باعث که recovery.img.img شودمی نهایی

 تا بدهید فشار کامپیوتر کیبورد روي همزمان را “R” دکمۀ و “windows” دکمۀ .4
 کرده تایپ را cmd شد خواهد باز که پنجره در سپس شود، اجرا ویندوز در RUN محیط

  .بزنید را Ok و
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  240 عکس

 cmd محیط در( .بزنید را Enter دکمۀ سپس و کرده وارد cmd محیط درون را زیر عبارت -5
 )کنید دقت حروف بودنکوچک و بزرگی به

fastboot\c: cd 

  :CMD محیط از نمونه تصویر

 

  241 عکس

  :نمایید عمل زیر گانه 3 يها صورتخود به یلاساس نوع فابر حال

  است: RUUفلش شما  یلاگر فا - 1
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 .یدرا بزن Enter ۀوارد کرده و سپس دکم cmd یطرا درون مح یر. عبارت زالف

rebootRUU oem fastboot 

طیمح درون ادامه در را ریسپس عبارت ز. ب  cmd ۀوارد کرده و دکم  Enter دیرا بزن . 

ruu.zip zip flash fastboot 

تکرار  ار 2و  1 ینهمجدداً گز یدخطا مواجه شد با. اگر یدطول خواهد کش یفلش کم یندفرا .ج
 .یدکن

 .یدبزن ار ینترکرده و ا یپرا تا یر. پس از اتمام کار دستور زد

bootloader-reboot fastboot 

خاموش  ار یگوش یدناتوی. حال مگیرید یم یتموفق یغامپ دانجام شده باش یدرست به. اگر فلش ه
  .یدو مجدد روشن کن یدکن

  :است بوت یا ریکاوري شما فلش فایل اگر - 2

 .یدرا بزن Enter ۀوارد کرده و سپس دکم cmd  یطرا درون مح یرعبارت ز .1

recovery.img recovery flash fastboot 

 .یدرا بزن Enter ۀوارد کرده و دکم cmd یطرا در ادامه درون مح یرز سپس عبارت .2

cache erase fastboot 

 .گیرید یم یتموفق یغامپ دانجام شده باش یدرست تمام اگر فلش به .3

 رام از که باشد این کنید می که کاري اولین پیشرفته، ریکاوري نصب از پس نرود یادتان :1 نکته
 هاي رام زیرا کنید، منتقل امنی جاي به و کنید تهیه پشتیبان نسخه یا بکاپ گوشی فعلی و رسمی
 بکاپ نداشتنمشکل به برخورد صورت در شوند می پیدا سختی به بعضاً سی تی اچ هاي گوشی

 .است آزاردهنده
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 fastboot عبارت تایپ و ریکاوري فایل فلش از پس توانید می کرنل فلش براي :2 نکته
 recovery rebootدر cmd  دکمۀ زدن و Enter خود گوشی مخصوص کرنل و شده آن وارد 
 .کنید فلش ریکاوري طریق از را

: boot flash fastboot دستور از 1 گزینه جاي به ها رام کاستوم بوت فایل فلش براي :3 نکته
 boot.img کنید استفاده. 

  :است فریمور شما فلش فایل اگر - 3

 ممکن صورتنیا ریغ در باشد OFF-S   دیبا شما یگوش حتماً موریفر لیفا فلش يبرا :توجه
  .شود کیبر  شما یگوش است

 OFF-Sای ON-S ست؟یچ 

ست شده است که  HTC برند يهاو تبلت یگوش یتمام يرو یتیقفل امن کی فرض شیصورت پ به
 ای (SuperCID) یبا هر ورژن یرسمکردن رام فلش مثل دستگاه در یاساس راتییاجازه اعمال تغ

 .شود ینم داده کاربر به ...و کارت میس انالك رام، دکردنیدانگر

 .دیرا بزن Enter ۀوارد کرده و سپس دکم cmd  طیمح درون را ریعبارت ز .1

bootloader reboot adb 

 .دیرا بزن Enter ۀوارد کرده و دکم cmd  طیمح درون ادامه در را ریسپس عبارت ز .2

firmware.zip zip flash fastboot 

 .دیبزن نتریا و دیکن پیدر ادامه تا .3

reboot fastboot 

bootloader-reboot fastboot 

  .دیخاموش و روشن کن را یگوش دیناتویپس از اتمام مراحل م. 4
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  لنووابرند  فلش
 :Sp flash tool افزار با نرم Lenovo آموزش فلش تبلت لنوو

مناسب  و بعد رام یدبدان یقصورت دقهمدل دستگاه خود را ب یدلنوو با و تبلت یکردن گوشفلش  يبرا
 .نمایید تهیه راتبلت لنوو خود  یاو  یگوش

رمز، مشکل هنگ و مشکالت  یبودن، فراموشویروسی: یلتبلت لنوو از قب یا یگوش يافزارمشکالت نرم
 .ییدروش حل نما ینا بهرا  یگرد

  sp flash toolsافزار  با نرم Lenovo لنوو فلش آموزش از قبل یازموارد مورد ن

 تبلت لنوو یاو  یدانلود رام مختص گوش. 
 رافزا نرم یدنسخه جد  Sp flash tool. 
  لنوو یورهايدرا نصبدانلود و (MTK) یوترکامپ يرو. 
 شوید خارج جیمیل حساب از دستگاه بودنحتماً در صورت روشن. 
  یددرصد شارژ کن 60تا  40دستگاه را حداقل. 
  را از حالت فشرده  یدا که دانلود کرده یرام یلفاZip یاRar  ییدخارج نما. 
  یدنصب کن النوو ر یورهايدرا. 
 برنامه Spflash tool ییداجرا نما ار. 
  یما آموزش گفته ینرا در ا یتما کل یول ،دارد یبرنامه فلش تولز براساس نسخه ظاهر متفاوت 

 .ویدبر یشطبق اصول گفته شده پ یدفقط با
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 ینهرام مورد نظر شده و گز یلکرده و وارد فا یککل Scatter-Loading يرا اجرا کرده رو برنامه
MT6582_Android_scatter  یدرا انتخاب کن. 

  
  243 عکس
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 244 عکس

 

 245 عکس

  کابل با و داشته نگه را) صدا کردنکم(  یینم پاوول یدبعد تبلت خود را خاموش کرده و کل 
 .کنید وصل کامپیوتر یا سیستم به

 کرده و شروع به نصب  ییافزار تبلت را شناسا تا نرم یدنگه دار یهچند ثان ار یینم پاوول یدکل
 .یدرا رها کن یدکند و بعد کل

  تبلت خود  توانید یو م یدهنصب رام به اتمام رس ددهین ماکه نش یامیپ یدنبا د یانو در پا
 .ییدجدا نما یستمرا از س
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  Appleافزار محصوالت شرکت  نرم
 یدر تمام دیوجود دارد. حتماً دقت داشته باش یمختلف يهاراه اپل يهایگوش تیآپد ای و فلش جهت 
شده است  iCloud. اگر دستگاه دیینما هیبکاپ ته یگوش يابتدا از اطالعات موجود بر رو هاروش نیا

. در دیبرو یگوش seatingبودن دستگاه به  کلودیآ ی. جهت بررسدیخارج شو زیحالت ن نیحتماً از ا
دستگاه  iCloudکه  میشو یمتوجه م دیمواجه شد 247به عکس  هیشب يریمنو اگر با تصو يابتدا
. حال از دیرا بزن sign out نهیرفته و گز نییبه پا دیینما کیآن کل يبر رو یستی. حال باباشد یم فعال

 يبر رو iCloudخواهد شد. با واردنمودن پسورد شما از اکانت  دهیاز شما پرس apple idشما پسورد 
 .دیشو یدستگاه خود خارج م

 

 247 عکس
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 یرا خارج نموده، بررس کارت میرا خاموش و س یدستگاه در ابتدا گوش نمودنفلش يحال برا :اول روش
 يرا رو Homeرا اجرا نموده دکمه  iTunes% پر باشد و برنامه 30دستگاه حداقل  يکه باتر دیینما

همانند عکس  يا با صفحه دییوصل نما وتریبه کامپ یکابل اصل کیدستگاه نگه داشته و دستگاه را با 
  شد. دیروبرو خواه 248

  
  248 عکس

  .شود یظاهر م 249همانند عکس  یعکس یگوش يبر رو و

  
 249 عکس
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 ۀدکم دیدار رهیدانلود نموده و در هارد خود ذخ ipsw.me تیفلش دستگاه را از سا لیاگر فا حال
shift نهیگز يرا نگه داشته و بر رو دیصفحه کل يرو Restor دیینما کیکل. 

 یگوش داخل. حال اطالعات دییرا انتخاب نما یفلش مربوط به گوش لیفا شود یکه ظاهر م يا صفحه در
  .شد خواهد نصب دستگاه يرو بر دینمود انتخاب که یلیفا و شده پاك یکل به

روش  نی. در ادیینما کیکل updateدکمه  يهمان مراحل را انجام داده بر رو دیتوان یم :دوم روش
را دانلود  یفلش مربوط به گوش لیپرسرعت وصل باشد تا بتواند فا نترنتیشما به ا وتریکامپ یستیبا

  .دینصب نما یگوش ينموده و پس از دانلود بر رو

کار ابتدا  نیا ي. برامیینما یدستگاه م iOS تیاقدام به آپد یروش توسط خود گوش نیدر ا سوم: روش
 ي. حال به منودییپرسرعت وصل نما Wi-Fi کیرا به  یگوش  iCloudاز  شدنپس از خارج

Setting نهیرفته سپس گز General نهیرا انتخاب نموده و پس از آن گز Software Update  را
نموده و پس از دانلود با زدن دکمه  تیشروع به دانلود آپد یگوش تی. در صورت وجود آپدمیزن یم

install now دینما یآن را نصب م.  

  
 250 عکس
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  Apple ID ساخت  
Apple ID  جهت ازین شیپ نیاول يدیآاپل ساخت. است فونیآ  یگوش همانند شناسنامه کاربران 

که  یهر شخص لیدل نیاست. به هم اواس يآ ستمیس رینظ یب يها شنیکیو اپل یبردن از استور غنبهره
. بسازد را خود مخصوص يدیآ فرصت نیاول در  دیبا کند، یم هیرا ته اپل از محصوالت یدستگاه

 و تر دهیچیپ روند از کروسافت،یما و گوگل از اعم ها شرکت ریسا ساده اریبس روند برخالف اپل متأسفانه
 نیا. است کرده استفاده خود يها گجت کاربران يبرا يدیآ ساخت  جهت يباالتر تیبه همراه امن

 و کامل طور به ادامه در. کند يریجلوگ يدیآ ساخت یفرع يها راه از تا است تالش در همواره شرکت
حل  ن راهیبهتر یاحتمال مشکالت یتمام يبرا و داد میخواه شرح را يدیآ اپل ساخت مراحلقدم  به قدم

  .کرد میرا عنوان خواه

 پس رد،یبگ قرار دییتلفن همراه هر فرد مورد تأ قیاز طر یستیشرکت اپل با یتیروش امن نیدتریجد در
  .میده یم حیتوض زیرا ن کایآمر يشماره مجاز کی نمودندرست روش ابتدا

 تلفن شماره: يدیآ اپل ساخت ازین شیپ

 :از اند عبارت موجود روش دو دارند؟ رو شیپ ییها حل راه چه يدیآ اپل ساخت يبرا یرانیکاربران ا

 ینتر و مطمئن ینآشنا در خارج از کشور: بهتر يفرد ۀواسط به یواقع يا استفاده از شماره 
 .ینهگز

 ل آیده: روش اینهزم یندر ا یپول یا یگانرا هاي یسو استفاده از سرو يمجاز ةساخت شمار
از موارد باال  یکهر یحدر ادامه به تشر همراه است ینهکه البته با هز یرانیکاربران ا يبرا

 .یما پرداخته

 یواقع تلفناستفاده از شماره 

 یمنیا شیافزا است؛ شده افزوده يدیآاپل ساخت مراحل به لیدل کی به تنها لیبخش شماره موبا
 است یواقع تلفن شماره از استفاده موجود حل راه نیتر لآهدیا لیدل نیهم به. کاربران اطالعات و اکانت

. به ستیدر دسترس ن یرانیعموم کاربران ا يحل برا راه نیاما ا بود، خواهد دسترس در همواره که
 حیدر دسترس خواهد بود که در ادامه به تشر ۀنیگز نیبهتر يمجاز يها استفاده از شماره لیدل نیهم

 .میپرداز یآن م
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 يساخت شماره مجاز

 ساخت فونیآ یگوش یرانیا کاربران يبرا دسترس در موجود روش نیتر امن حال نیدرع و نیبهتر
حاضر اقدام به   درحال يمتعدد يها سیسرو و است یقانون کامالً روش نیا. است يمجاز تلفن شماره

اما متأسفانه  کنند؛ یدر سطح جهان م یو سازمان یشخص يکاربردها يبرا يتلفن مجاز ةشمار ۀارائ
شماره تلفن مدنظر کاربران با کد  انه،یماه ای هیاول يا نهیهستند و در قبال هز یپول ها سیسرو نیعموم ا

  .کنند یمختلف را عرضه م يکشورها

  Text Meبا برنامه  يشماره مجاز ساخت

  Me :Text شنیکیاپل يها یژگیو

  کاربر هر به مجازي شماره یک ارائه 
  صوتی و متنی هاي پیامک رایگان ارسال 
  رایگان صورت به صوتی هاي تماس برقراري امکان 
  باال العاده فوق باکیفیت تصویري هاي تماس 
  کاربر خصوصی حریم حفظ و افزار نرم باالي امنیت 
  کاربر نظر مورد گفتگوهاي و متنی هاي پیام سازيمخفی امکان 
  سایرین با کاربر مکان گذاري اشتراك قابلیت 
  چت هاي گروه مدیریت و ایجاد 

 د،یقرار ده سیانگل يو کشور را بر رو دییخود را اجرا نما لترشکنیف برنامه يمجاز شماره ساخت يبرا
دکمه  يبر رو .دییبرنامه را اجرا نما د،ییدستگاه نصب نما يرا دانلود نموده و بر رو text meافزار  نرم

Get Started دیکن کیبرنامه کل نییدر پا.  

و آدرس  دیکن کیکل log in / Sign Up with email يبر رو شود یظاهر م نکهیصفحه ا در
را انتخاب کرده و بر  یکیآنها  نیاز ب دیآ یمدر شیشما به نما يشماره برا يسر کی .دیبده لیمیج
  )است دلخواه صورت به ها شماره. (انتخاب دیبزن confirm this number  يرو

 یدخود را وارد کن یمیل. ابتدا ایدمشخصات خود را وارد کن یدکه در آن با شود یباز م يا اکنون صفحه
  .یدوارد کن یرقم 8رمز عبور  یکسپس 
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  You identify yourself asسن خود را وارد کرده و در قسمت  how old youدر قسمت

 .یدخانم است انتخاب کرده و وارد کن یعنی  femaleآقا و یعنی   maleصورت خود را که به یتجنس

 ياطالعات و حساب کاربر ییدتأ يکه برا شوید یم یروارد صفحه ز  registerینهپس از انتخاب گز 
 وارد  start calling and textingزدن با و است شده ساخته شما انگلیس شماره اکنون .شماست
 یارسال يو کدها ها یامکه پ شوید یم يشماره مجاز یریتیوارد پنل مد .شوید می خود کاربري حساب

  .قسمت قابل مشاهده است ینبه شما در ا

. کنید استفاده آن از توانید می دارید الزم جا هر در 0044 کشور کد با دارید که را اي شماره اکنون هم
 text اپلیکیشن این طریق از .باشید داشته باشد، می 0044 آنکه کد و شماره واردکردن در را الزم دقت

me جدید شماره یک روزانه توانید می حتی شما و است آسان بسیار انگلیس مجازي شماره ساخت 
  .باشید داشته

  آیتونز با آیدياپل ساخت

 در 251 عکس همانند تونزیآ برنامه در. میینما یم اجرا را تونزیآ برنامه و نموده فعال را لترشکنیف ابتدا
  .دیبزن را account نهیگز برنامه يمنو

 

  251 عکس

  .شد دیخواه مواجه 252 عکس همانند يا پنجره با. دیبزن را sign in نهیگز منو نیا از حال
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  252 عکس

 وارد حال. دیبزن را create new apple id نهیگز apple id ساخت يبرا پنجره نیا در حال
  :253 عکس همانند دیشو یم يا صفحه

  
  253 عکس

 را خود لیمیا آدرس ابتدا. میینما وارد ریز صورتبه را فرم نیا در شدهدرخواست اطالعات یستیبا حال
 خود Apple id يبرا عبور رمز کی Password قسمت در سپس و کرده وارد Email قسمت در
. میباش داشته کوچک حرف کی و بزرگ حرف کی یستیبا حتماً پسورد در که دیینما دقت. میساز یم
 Mexico را کشور اسم country بخش در حال. دیینما وارد زین Verify قسمت در را پسورد نیا

 By clicking continue, you acknowledge that you نهیگز کیت سپس. دیینما انتخاب
agree to the apple Media Services Terms and Condition.  سپس و میینما انتخاب را 

  .شد دیخواه مواجه 254 عکس همانند يا صفحه با سپس. دیبزن را Continue دکمه
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  254 عکس

 apple صاحب تیجنس و تولد خیتار ،یخانوادگ نام نام، اطالعات یستیبا) 255 عکس( صفحه نیا در
id دهیپر عبور رمز یفراموش ای و پسورد رییتغ هنگام در که یتیامن يها جواب و سؤال همراه به را 
  .دیینما حفظ امن ییجا در و نوشته يا برگه يرو بر را آنها حتماً و دیینما وارد را شود یم

  
  255 عکس

 مواجه 256 عکس همانند يا صفحه با کار نیا از پس. دیینما کیکل continue دکمه يرو بر انتها در
  .شد دیخواه
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  256 عکس

 يبرا آدرس کی از. دیینما وارد را یپست محل و ياعتبار حساب اطالعات ستیبا یم صفحه نیا در
 نهیگز ياعتبار کارت يبرا) 256 عکس( نجایا در ما اما نمود، استفاده توان یم يدیآاپل هزاران ساخت
none داده تلفن و یکدپست و نموده وارد را آدرس 7 شکل همچون آدرس يبرا و میینما یم انتخاب را 

  .دیینما وارد را شده

 سپس) 257 عکس( رفته appleid.apple.com تیسا به ساخت با يدیآاپل ساخت گرید یروش در
  .دیینما کیکل Create Your Apple Idيرو بر

  
  257 عکس

. دیینما وارد را یتیامن سؤاالت و یخانوادگ نام نام، اطالعات یستیبا) 258 عکس( صفحه نیا در حال
  .دیبفشار را continue دکمه انتها در
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  258 عکس

 قسمت در دیبا 259 عکس همانند را کد نیا که شود یم ارسال شما يبرا کد کی يحاو لیمیا کی
  .دیبزن را continue دیکل و دیینما وارد مربوطه

  
  259 عکس

 Payment and قسمت در و رفته نییپا به صفحه در است شده ساخته شما يدیآاپل حال
Shipping نهیگز يرو بر چپ سمت در Edit 260 عکس. (دیینما کیکل(  
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  260 عکس

 .دیینما رهیذخ و نوشته را آدرس اطالعات برگه نیا در
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 آیفون جیلبریک و اندروید روت
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  اندروید روت جهت iRoot افزار نرم
 محیط که باشد می اندروید کردنروت جهت آسان و راحت العاده فوق افزار نرم یک iRoot افزار نرم

 دستگاه ثانیه، چند در تنها هستید قادر افزار نرم این از استفاده با شما. دارد راحتی و ساده بسیار
-روت  و کنید متصل سیستم به را خود موبایل کافیست تنها. کنید روت کامل طور به را خود اندرویدي

 در مستقیم طور به توانید می افزار نرم این اندرویدي اپلیکیشن خود با همچنین. کنید شروع را کردن
 .کنید آغاز را کردنروت موبایلتان، خود

 .دهیم آموزش شما به را افزار نرم این با کار نحوة داریم قصد این ادامه در

 نصب کرده، دانلود https://www.irootdownload.com سایت از را iRoot افزار نرم ابتدا، در
 براي افزار نرم اصلی پنجرة ،261 عکس مانند افزار نرم اجراي از پس .کنید اجرا را آن آخر در و کنید
  .شد خواهد باز شما

 

  261 عکس

 استفاده با خود کامپیوتر به کردنروت جهت را خود موبایل که شود می خواسته شما از قسمت این در
 262 عکس مانند صفحه با کامپیوتر، به خود موبایل کردنمتصل از پس. کنید متصل USB کابل از

  شوید می مواجه
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  262 عکس

 .کنید آغاز را خود موبایل کردنروت توانید می Root گزینه روي بر کردنکلیک با سپس

 چراکه نکنید، قطع کامپیوتر از را موبایل اتصال وجه هیچ به کردنروت هنگام در باشید، داشته دقت
 .بیاید بوجود جدي مشکل است ممکن

 .است بوده موفق روت دهندة نشان که شوید می مواجه زیر) 263 عکس( پنجره با روت، اتمام از پس

  
  263 عکس

 در را آن توانید می هم iRoot اندرویدي اپلیکیشن از استفاده با گوشی در مستقیم کردنروت براي
  کنید، نصب خود موبایل
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 .بروید جلو زیر تصویر دو مانند و کنید اجرا را آن سپس

  
  264 عکس

 مانند موبایلتان روت تا کنید کلیک Root Now گزینه روي بر خود، موبایل در افزار نرم اجراي از پس
 درصد 50 به نیاز کردنروت براي شما موبایل حداقل که باشید داشته دقت. شود شروع باال تصویر دو

  .دارد باتري

 اندروید روت براي Kingroot برنامه آموزش

 استفاده با دیتوان یم شما. دیآ یم تر ساده نظر به که دارد وجود هم يگرید راه د،یاندرو کردنروت يبرا
 .دیکن روت ساده یلیخ را خود دستگاه خود، لیموبا در  KingRoot دیاندرو شنیکیاپل از

 را KingRoot افزار نرم اندروید نسخه ابتدا موبایل، در مستقیم طور به خود دستگاه کردنروت براي
 روي را افزار نرم و شده وصل Wifi به سپس کنید، نصب خود اندرویدي دستگاه در و کنید دانلود
  .کنید اجرا گوشی
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 265 عکس

 سپس کنید، کلیک "Start Root" دکمه روي بر شوید، می رو روبه باال تصویر مانند اي صفحه با حاال
 .شود انجام موبایل روت تا کنید صبر

  

  266 عکس
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 برنامه و رفته https://kingroot.en.uptodown.com/android تیسا به برنامه نصب جهت
kingroot از استفاده با ای دیکن دانلود را DVD برنامه نیا. دیکن نصب یگوش يرو بر را برنامه کتاب 

  .دیینما نصب و دانلود ریز ینترنتیا آدرس در دیتوان یم را ندوزیو نسخه که دارد زین ندوزیو نسخه

https://kingroot-pc.en.uptodown.com/windows/download  

 CF Root روش به روت

 با را خود نظر مورد دستگاه روت برنامه و دیبرو autoroot.chainfire.eu تیسا به کار نیا يبرا
  .دیینما دانلود دستگاه) 267 عکس( دیاندرو ورژن به توجه

  
  267 عکس

 فلش لیفا و پوشه داخل Odin برنامه با را دستگاه د،یساز خارج فشرده حالت از را دانلودشده لیفا
 .است شده روت دستگاه شدنفلش از پس. دیکن فلش يدارکتور در موجود

  ینیشنکامب یلسامسونگ با فا FRP برداشتن

FRP )Factory Reset Protection (به بعد  5,1از نسخه  دیدر اندرو :اکانت گوگل همان ای
 يریمنظور جلوگ که به باشد یم دیاندرو عامل ستمیمخصوص س یتیراهکار امن نیدتریجد شده یطراح

 .شده است جادیا يمفقود ای یسرقت يها یکردن گوشاز استفاده



 تهران دیباگران هنري فرهنگی موسسه  /  استاد همراه تلفن افزار نرم و افزار سخت تعمیرات                       260   
 

دستگاه شما به  یو اگر زمان شود یفعال م FRP دیکن یم وارد دستگاه در را خود لیمیکه شما جیزمان
بعد از باالآمدن دستگاه از شما  دیکن ستیر يفکتور يکاوریر قیاز طر ایفلش شود  یلیهر دل

 و لیمیکه جیو تا زمان کند یرا م دیرا که قبالً در آن وارد کرده بود يو پسورد لیمیدرخواست ج
با  فونیآ يها یدر گوش یتیامن ستمیس نی. ادیاستفاده کن یاز گوش دیتوان ینم نشود وارد حیصح پسورد

 .وجود دارد iCloud به نام تر نقص یو ب تر قیدق یمشابه ول يعملکرد

 یتیامن يهاو پچ ها تیدر تالش هستند تا هر ماه با ارائه آپد زین دیاندرو عامل ستمیس يها دهنده توسعه
از  که يطور به ؛اند نشده يکار نیتا امروز موفق به انجام چن یول ،نفوذ کنند رقابلیغ ار عامل ستمیس نیا

 رقابلیهمچنان موفق به غ یول ،اند تر کرده سخت ار FRP  تا حاال مراحل دورزدن 2015سال 
 دیاندرو عامل ستمی(متن باز) بودن س  Open Source خاطر به زین آن لیاند. دل نفوذکردن آن نشده

 .کنند دایدورزدن آن پ يبرا دیجد یروش توانند یم ها یکمپان ایکه اشخاص خبره  باشد یم

بحث را  نیادامه ا میده یرا شرح م FRPروش جهت حذف قفل  کیو تنها  یکتاب مبان نیا در
 هاورژن هیبرند و در کل 7در  FRPکه برداشتن  دیریفرابگ FRPکتاب با نام استاد  2در جلد  دیتوان یم

  .شود یرا شامل م 11تا  5,01 دیاندرو

قفل  دیتوان یم صورت نیشما آمد؛ بد يبرا صورتنیا به 7 ورژن تا دیاندرو با سامسونگ دستگاه اگر حال
FRP دیکن رفعالیرا غ.  

  .دیینما هیته دستگاه دیاندرو ينریبا ورژن طبق شنینیکامب لیفا کی دستگاه يبرا -1

  .دییفلش نما شنینیکامب لیدستگاه را با آن فا -2

  .دیبرو دستگاه ماتیتنظ به و دیینما روشن را دستگاه -3

 کی) هفت بار کلBuild Number( ساخت شماره نهیگز يرو بر و دیبرو یگوش ةدربار قسمت به -4
  .شود ظاهر شما يبرا منو در) یسینو برنامه يها نهی(گز Developer Optionتا  دیکن

 رفعالیغ FRPتا قفل  دییرا فعال نما OEM Unlock نهیگز ،یسینو برنامه يها نهیدر قسمت گز -5
  شود.

به  زیدستگاه ن يتا منو دییو سپس دستگاه را فلش نما دیکن هیته بانیپشت لیحال از دستگاه فا - 6
  و استاندارد بازگردد. یاصل يمنو
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  12 آیفون سري همراه به 14,3 تا 11 ورژن ios با آیفون جیلبریک
 یستی، باUnc0ver با استفاده از ابزار IOS 14.3 تا IOS 11 کیلبریآموزش جامع ج يدر ابتدا

 iOS يبرا فعال پروژه کی AltStore .دیدستگاه مورد نظر نصب کن يرا بر رو AltStore برنامه
 .کند یم فراهم کیلبریج اتیانجام عمل يبرا unc0ver است که امکان نصب

 ندوزیو از استفاده با پدیآ/  فونیدر آ AltStore  مراحل نصب

در  ن،یبنابرا باشد؛ یم شما يندوزیدر دستگاه و iTunes و  iCloud  يها برنامه ازمندین روش نیا .1
  .دیاقدام اول آنها را نصب کن

  .دیرا اجرا کرده و وارد اکانت خود شو iTunes و ICloud برنامه .2

آمده بر  امیپ دییتأ يبرا. دیکن متصل خود يندوزیسپس تلفن خود را با استفاده از کابل به دستگاه و .3
 .دیزده و پسورد خود را وارد کن Trust يبر رو تانیگوش يرو

 دیکن دانلود ندوزیو يرفته و سپس آن را برا AltStore تیسا) https://altstore.io( سبه آدر .4
 .دیکن نصب وترتانیکامپ يرو بر را آن ل،ی). پس از دانلود فا268 عکس(

 

  268 عکس

  کونیآ يرو بر  .دید دیخواه را یشکل يلوز کونیآ فهیپس از نصب و اجرا، در سمت راست نوار وظ .5
AltServerنهیگز يرو بر و کرده کیکل‘Install AltStore’   نظر را انتخاب را زده و دستگاه مورد

  )269 عکس( .دیکن
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  269 عکس

شما را درخواست خواهد کرد. آن را به دقت وارد کرده و سپس بر  Apple id پس از آن برنامه .6
 .تلفنتان نصب شده است يبر رو AltStore برنامه حاضر حال در. دیکن کیکل Install يرو

رفته و بر  Settings -> General -> Device Management ریقبل از بازکردن برنامه به مس .7
 .دیخود بزن Apple ID يرو

  .دیکن دییتأ را AltStore برنامه ت،یدرنها .8

 IOS 14.3  ات IOS 11 کیلبریگام ج به آموزش گام

 .دیرا اجرا کن AltStore برنامه .1 

 .دیخود شو id Apple شناسه وارد و رفته برنامه ماتیبه تنظ .2

 .دیبرو  unc0ver.devبه آدرس Safari  استفاده از مرورگربا  .3

 کیکل Open يرو بر آمده امیپ در حال. دیضربه بزن Store Alt in Open  نهیگز يسپس بر رو .4
 .دیکن Unc0ver کردن برنامهنصب به شروع حال. دیکن

 یمدت از بعد هوشمندتان تلفن. دیکن کیکل Jailbreak يرا اجرا کرده و بر رو Unc0ver برنامه .5
 .استارت خواهد شدير

 .به اتمام برسد اتیعمل تا دیکن کیکل Jailbreak يحال دوباره برنامه را اجرا بر رو .6



 263                                                                                    و جیلبریک آیفوند یروت اندرو                    7 فصل
      

 تیکه شما با موفق یمعنبدان. دیکن دایتلفنتان پ يرا بر رو Cydia برنامه دیتوان یاکنون شما م .7
مورد  يها برنامه Cydia با استفاده از دیتوان یحال شما م .دیکن کیلبریج را خود پدی/آ فونیآ دیتوانست

  .دینصب و استفاده کن یبه استور خود گوش ازینظر خود را بدون ن

 گلس تعویض   

وجود نداشته و  LCD ریمشکل در تصو که یشکسته باشد و درحال یدستگاه یگلس اصل که یدرصورت
گلس دستگاه را به دو روش  میتوان یم يدیسلا/ تاچ کامل تست از پس کند، کار یدرست به زیتاچ ن
 ياز رو ocaچسب  زنمودنیو پس از تم مییجدا نما يدیستاچ /ال جیپک يانجماد از رو ایو  ییگرما

  .میینما ریو دستگاه را تعم میینصب نما يدیگلس جد OCAتوسط چسب  جیپک

  گرما روش

  :باشد یم ریصورت ز کار به مراحل

 دیآن را با چسب پهن بپوشان يو رو دییجدا نما زیرا ن lcd/touch میو فر دییدستگاه را باز نما -1
 90 يآن را بر رو يکه دما hot separatorدستگاه  يرا بر رو LCD/TOUCH) و 270(عکس 

دستگاه ثابت  يبر رو جیتا پک دیقرار داده و دکمه مکش آن را بزن دیا نموده میتنظ گراد یدرجه سانت
  )271 عکسبماند. (

 

 270 عکس
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  271 عکس

 یحرکت با و دیکن وارد گلس ریز به فلت سمت از را گلس میس شد نرم چسب که قهیدق 3 یال 2 از پس
 به فشار جهت دیینما دقت. دیینما يدیس/ال تاچ از خراب گلس ياقدام به جداساز کردناره همچون

  )272. (عکس ندینب صدمه يدیس/ال تاچ تا باشد گلس سمت

  
  272 عکس

 زیدستگاه پوالرا ایو  غیبا ت زیرا ن LCD زیپوالرا لمیگلس بهتر است ف زیتم اریبس ضیتعو يبرا حال
 )273. (شکل میبردار موریر
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  273 عکس

  )274. (عکس دیکن زیرا تم جیچسب پک زکنندهیمو و مواد تم با قلم حال

  
  274 عکس

 جیپک يبر رو زیرا ن OCA) و چسب 275. (عکس دیینصب نما جیپک يرا بر رو دیجد زیپوالرا حال
 )276 عکس. (دیبچسبان
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  275 عکس

  
  276 عکس

 و 277 يها . (عکسدیآن را بچسبان ومیو توسط دستگاه وک دیینصب نما جیپک يگلس را بر رو حال
278( 
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  277 عکس

  
  278 عکس

. (عکس دیقرار ده Bubble Removerرا داخل دستگاه  جیهوا، پک يها رفتن حباب نیاز ب يبرا حال
279( 
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 279 عکس

  فریز دستگاه با گلس برداشتن
Edge يسر يها يدیسلا جهت روش نیا از استفاده   بر را دستگاه کار نیا يبهتر است. برا اریبس 

150 حرارت درجه يرو - قرار  قهیدق 2 یال کیرا در آن به مدت  يدیستاچ /ال جینموده و پک میتنظ 
گلس را بدون  میتوان ی) م280. پس از آن چسب کامالً منجمد شده و با فشار دست (شکل میده یم

LCDصدمه به  .باشد یم قیدق و زیتم اریروش بس نی. امیرا نصب کن دیو گلس جد مییتاچ جدا نما ای   

  
  280 عکس

 


