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 سالم

 .اهشٍص هی خَام یکی دیگِ  اص ضگشدّبیی کِ اهَختن بِ ضوب عضیضاى اهَصش بذم

:  گَضی ّبی اًذسٍیذیPIN یب patternیعٌی ببص کشدى الگَ

 SAMSUNGسبهسًَگ    SONYسًَی       HUAWEI َّاٍی  ٍ  CHINA گَضی ّبی چیٌی 

 

 :اطالعات مفید:مقدمه

 .اهکبى پبک ضذى ّست% 90ایٌجبًب ّیچگًَِ هسئَلیتی دس قببل فبیل ّبی پبک ضذُ ضوب پس اص اًجبم عولیبت ًذاسم 

 .دسایَس ّب ًقص هْوی دس ضٌبخت گَضی تَسط کبهپیَتش داسى. کبس سٍ خیلی ساحت هیکusbٌِدس ایٌجب تیک اضکبل صدایی 

.  هیتًَِ خیلی هفیذ ببضِ دس هَقع دسایَس دادى8 7ٍٍیٌذٍص .  سبلن هی تًَِ بشاًجبم کبس صهبى بخشusbُیک کببل 

 WWW.1AND1.R98.IRدس . بشًبهِ ّب . توبم دسایَس ّب 

 

خب بریم سر اصل مطلب 

 :هَاد الصم

 Compiled Driver Disk (Android): هجوَعِ دسایَسّب

 (.بشًبهِ ای کِ بشای ضٌبسبیی گَضی تَسط کبهپیَتش الصم است) 

 Jurassic UniAndroid.exe: بشًبهِ اصلی

 (ایي بشًبهِ بِ ضوب کوک هی کٌذ تب توبم عولکشد ّبی الصم سا سٍی تلفي ّوشاُ خَد اًجبم دّیذ)

 

 (اگه کامل و قابل فهم نبود در انجمن وبالگم بازگو کنید) :اموزش اصلی

 (برای اولین بار در ایران توسط خودم کشف شد) SAMSUNG: سامسونگ

 .کلیذ سٍضي+  کلیذ خبًِ + بب گشفتن کلیذ صذای صیبد . ببشیذ wipeگَضی سٍ بِ حبلت سیکبٍسی یب ّوبى ٍایپ

 . گَضی سا بِ کبهپیَتش ٍصل کٌیذusbحبال اص طشیق کببل 

 صبش کٌیذ تب کبهپیَتش گَضی سا ضٌبسبیی کٌِ

 (بْص ادسس بذیذ تب بطٌبسِ.یبدتَى ًشُ قبلص ببیذ دسایَسّبی گَضی سٍی کبهپیَتش ضوب ًصب ببضِ)

 . سٍ ًصب ٍ ببص کٌیذJurassic UniAndroid.exe\حبال بشًبهِ ای کِ گفتِ ضذ  
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  بگیش ببیٌذ اصال کبهپیَتش گَضی سٍ ضٌبختِ یب ًِ؟ اگِ ضٌبختِ ببضِ هطخصبتREAD  INFOحبال ایٌفَ 

 .دس ّش دٍ صَست فشقی ًویکٌِ.اگِ ًِ کِ فقط دٍ خط هیٌَیسِ کِ ضٌبختِ ًطذ.گَضی سٍ ًوبیص هیذُ

 ّش کذٍهص کِ عول کٌِ گَضی ضوب.حبال گضیٌِ ّبیی کِ دس بشًبهِ هَجَد ّست سٍ هیگن بضًیذ

 .سٍضي ٍ خبهَش هیطِ ٍ عول سٍ هطبّذُ هی کٌیذ اگِ ًِ بب گضیٌِ دیگِ سعی کٌیذ

 

 . سٍ بضًیذ ٍ صبش کٌیذDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  PATTERN BYPASS تیک

 (ایي عول ببعث هیطِ الگَ گَضی ضوب هَقت اص بیي بشُ تب ضوب بتًَی اص اطالعبت خَد بکبپ تْیِ کٌی)

 

 . سٍ بضًیذ ٍ یک عذد اسَى ٍاسد کٌیذ هثال اص یک تب چْبسDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  CODE SENDERتیک  

 (ایي عول ببعث هیطِ پیي قذیوی اص بیي بشُ ٍ پیي جذیذی کِ دادیذ جبی گضیي بطِ)

 

 . سٍ بضًیذ ٍ صبش کٌیذDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  READ PATTERN CODEتیک  

 (ایي عول یب سهض سٍ بشای ضوب ًوبیص هیذُ یب الگَ سٍ بِ صَست عذدی ًوبیص  هیذُ)

 

 SONY: سونی

اکثش گَضی ّبی سًَی اص سکَسیتی یب اهٌیت ببالیی بشخَسداس ّستي ٍ تحت ّیچ ضشایطی اجبصُ دستشسی  اص طشیق بشًبهِ سا 

. بِ کبسبش ًوی دٌّذ

 . سا فعبل کشدُ ببضیذ ایي سکَسیتی یب اهٌیت تب حذ چطن گیشی کن هیطَدusbکِ اگش ضوب تیک اضکبل صدایی 

حبال ایي گضیٌِ ّب سا بِ تشتیب . فعبل بَد گَضی سٍ بِ حبلت سٍضي بِ کبهپیَتش ٍصل کٌیذusbٍقتی تیک اضکبل ًذایی 

 .تست کٌیذ کِ بی ضک اًجبم خَاّذ پزیشفت فقط بخبطش تیک اضکبل صدایی

 

 . سٍ بضًیذ ٍ صبش کٌیذDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  PATTERN BYPASS تیک

 (ایي عول ببعث هیطِ الگَ گَضی ضوب هَقت اص بیي بشُ تب ضوب بتًَی اص اطالعبت خَد بکبپ تْیِ کٌی)

 

 . سٍ بضًیذ ٍ یک عذد اسَى ٍاسد کٌیذ هثال اص یک تب چْبسDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  CODE SENDERتیک  
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 (ایي عول ببعث هیطِ پیي قذیوی اص بیي بشُ ٍ پیي جذیذی کِ دادیذ جبی گضیي بطِ)

 

 . سٍ بضًیذ ٍ صبش کٌیذDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  READ PATTERN CODEتیک  

 (ایي عول یب سهض سٍ بشای ضوب ًوبیص هیذُ یب الگَ سٍ بِ صَست عذدی ًوبیص  هیذُ)

 ًطذ؟ ًباهیذ ًطَ   خب حبال فشض سا بش ایي هیگیشین کِ تیک اضکبل صدایی فعبل ًیست هیتًَی بب

  اگِ داسی بب ببکس اًالکص کيsetool full activeببکس : اٍل

 %50 فلطص کي البتِ تیکی کِ ببعث پبک ضذى اطالعبتص هیطِ سٍ ًضى ضبهسی ّست ّباا Flashtoolبب بشًبهِ : دٍم

 کِ اص طشیق ایٌتشًت کبس هیکٌِ استفبدُ کي ًتش داًلَدش کي خَدت هی Uni-Android Tool Beta Test اص بشًبهِ : سَم

 .ًسخِ پیطشفتِ ّست.بیٌی ّیچ تفبٍتی بب بشًبهِ قبلی کِ هعشفی کشدم ًذاسُ

سعی کي گَضی سٍ بِ حبلت ٍایپ ببشی اسُ گَضی ّبی سًَی داسُ هخفیِ بعذ کببل سٍ بِ گَضی ٍصل کي ٍ بب : چْبسم

 .بشًبهِ ٍ سِ سٍضی کِ گفتن اهتحبى کٌی

 

 

    HUAWEI: هواوی 

 یب ّوبى سیکبٍسی سٍ داسى ٍ اگِ تیک اضکبل صدایی فعبل  WIPEاکثش یب هیطِ گفت ّوِ گَضی ّبی َّاٍی حبلت ٍایپ

 ببضِ کِ بْتش هیطِ اًالکص کشد

 .کلیذ سٍضي  سٍ بگیشیذ تب گَضی بِ حبلت سیکبٍسی بشُ+ کلیذ صذای صیبد ---- یب---- کلیذ سٍضي + کلیذ صذای کن 

 :حبال ایي عولیبت سٍ سٍی گَضی اًجبم بذیذ

 . سٍ بضًیذ ٍ صبش کٌیذDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  PATTERN BYPASS تیک

 (ایي عول ببعث هیطِ الگَ گَضی ضوب هَقت اص بیي بشُ تب ضوب بتًَی اص اطالعبت خَد بکبپ تْیِ کٌی)

 

 . سٍ بضًیذ ٍ یک عذد اسَى ٍاسد کٌیذ هثال اص یک تب چْبسDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  CODE SENDERتیک  

 (ایي عول ببعث هیطِ پیي قذیوی اص بیي بشُ ٍ پیي جذیذی کِ دادیذ جبی گضیي بطِ)

 

 . سٍ بضًیذ ٍ صبش کٌیذDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  READ PATTERN CODEتیک  

 (ایي عول یب سهض سٍ بشای ضوب ًوبیص هیذُ یب الگَ سٍ بِ صَست عذدی ًوبیص  هیذُ)
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 CHINA: (ع)گوشی های چینی 

 . داسى کِ بب ّن فشقی ًذاسى اص ًظش بَت کشدىtest fullایي گَضی یب حبلت سیکبٍسی یب حبلت تست کبهل 

 دسایَسّب یبدتَى ًشُ.گَضی سٍ بِ ایي دٍ حبلت ببشیذ ٍ عولیبت سٍ سٍی ایي گَضی ّب اًجبم بذیذ

 

 . سٍ بضًیذ ٍ صبش کٌیذDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  PATTERN BYPASS تیک

 (ایي عول ببعث هیطِ الگَ گَضی ضوب هَقت اص بیي بشُ تب ضوب بتًَی اص اطالعبت خَد بکبپ تْیِ کٌی)

 

 . سٍ بضًیذ ٍ یک عذد اسَى ٍاسد کٌیذ هثال اص یک تب چْبسDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  CODE SENDERتیک  

 (ایي عول ببعث هیطِ پیي قذیوی اص بیي بشُ ٍ پیي جذیذی کِ دادیذ جبی گضیي بطِ)

 

 . سٍ بضًیذ ٍ صبش کٌیذDO SERVICE JOB ٍ گضیٌِ  READ PATTERN CODEتیک  

 (ایي عول یب سهض سٍ بشای ضوب ًوبیص هیذُ یب الگَ سٍ بِ صَست عذدی ًوبیص  هیذُ)

 

 :سخي اخش 

گبّی ّن خیلی اریت هی کٌٌذ اهب ببس اٍل ًِ ببس دّن دسست هیطي هٌظَسم ایٌِ تالش . توبم گَضی ّب یک فًٌَی داسى 

 کطف کي ٍ حتی اگِ ضذُ بِ اضتشاک بضاس.کي

ببیستی بذًٍیذ ایي حبلت ّبیی کِ گفتن فقط بشای ًجبت اطالعبت ضوب بَد کِ ٍقتی کبس بذسستی اًجبم ضذ ببیذ گَضی سٍ 

. فلص یب سیست کلی کٌیذ چشا کِ ایي تشفٌذ ّبی رکش ضذُ گَضی ضوب سٍ سٌگیي هی کٌِ

 

 " است ٍ پیگشد اخشتی داسدحشامکپی کشدم هطلب بذٍى رکش هٌبع "
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