آموزش رفتن به حالت ریکاوری و دانلودینگ درتمام گوشی های اندرویدی

آﻣﻮزش رﻓﺘﻦ ﺑﮫ رﯾﮑﺎوری – ﺑﻮت ﻟﻮدر – ﻓﺴﺖ ﺑﻮت در ﮔﻮﺷﯽ ھﺎی HTC :

Fastboot >> Power >> Settingو تیک گزینه  Fastbootرا بردارید ( غیر فعال

به این مسیر بروید :
باشد )
برای رفتن به بوت لودر  :گوشی خود را خاموش کنید  .بعد از اینکه گوشی کامال خاموش شد  ,کلید Volume Down

را نگه دارید و دکمه  Powerرا فشار دهید تا یک صفحه سفید را مشاهده کنید  .به این صفحه در گوشی های HTC
اصطالحا  Bootloaderگفته میشود .
بعد از  Checkکردن  SD Cardتوسط گوشی در بوت لودر :
 .1برای رفتن به ریکاوری  :بعد از رفتن به محیط  Bootloaderشما میتوانید با کلید های  Volumeبه باال و پایین
بروید  .حاال روی گزینه  Recoveryبروید و کلید  Powerرا بزنید تا وارد ریکاوری شوید .
 .2برای رفتن به فست بوت  :بعد از رفتن به محیط  Bootloaderشما میتوانید با کلید های  Volumeبه باال و پایین
بروید  .حاال روی گزینه  Fastbootبروید و کلید  Powerرا بزنید تا وارد فست بوت شوید .
به همین سادگی ! ) – :
نکته بسیار مهم  :گوشی های  HTCکه از پردازنده  MTK/Media Tekاستفاده
میکنند  ،محیطی مانند فست بوت و بوت لودر دیگر گوشی های HTCرا ندارند !!

آموزش رفتن به ریکاوری – دانلودینگ در گوشی های سامسونگ :

موبولوژی

برای رفتن به ریکاوری  :گوشی خود را خاموش کنید  .بعد از اینکه گوشی کامال خاموش شد  ,کلید  Volume Upبه
همراه دکمه  Homeرا نگه دارید و دکمه  Powerرا فشار دهید تا بعد از مدتی وارد محیط ریکاوری گوشی خود شوید .
برای رفتن به دانلودینگ  :گوشی خود را خاموش کنید  .بعد از اینکه گوشی کامال خاموش شد  ,کلید Volume Down
به همراه دکمه  Homeرا نگه دارید و دکمه  Powerرا فشار دهید تا بعد از مدتی وارد محیط دانلودینگ گوشی خود
شوید  (.مثلث زرد رنگ و عبارت !! Do not turn off targetاز عالمت های محیط  Downloadingهستند )
در بعضی از گوشی های سامسونگ میبایست دکمه “ ”Volume Down“ + ”Homeرا نگه دارید و کلید
“ ”Powerرا فشار داده و نگه دارید تا وارد محیط  Download Modشود .

در بعضی از گوشی های سامسونگ میتوانید دکمه  Backبه همراه  Volumeرا نگه دارید و سپش دکمه  Powerرا
فشار دهید تا به محیط  Download Modبوت شود .
اگر موفق نشدید از دستوران  adbزیر استفاده کنید :








فایل های  androidرا دانلود کنید و بعد از دانلود آن را اکسترکت کنید  .سپس دوسیه  androidرا به بخش اصلی
درایو  Cانتقال بدهید PC/Drive C:/android :
قابلیت  USB Debuggingگوشی خود را فعال کنید  .برای فعال کردن  USB Debuggingدر اندروید , 4 , ۲.۳
 5 , 4.4 , 4.1به آموزش ” فعال کردن  USB Debuggingدر اندروید ” بروید .
گوشی خود را به کامپیوتر وصل کنید
 CMDیا همان  Command Promptرا باز کنید
و  Enterبزنید
cd c:/android
دستور رو به رو را وارد کنید
و  Enterبزنید
adb devices
دستور رو به رو را وارد کنید
و  Enterبزنید  .اکنون باید وارد
adb reboot download
در پایان دستور زیر را وارد کنید
محیط  Downloadingشده باشید

آموزش رفتن به ریکاوری در گوشی های )  Google Nexusنکسوس) :

موبول

وژی

برای رفتن به بوت لودر  :گوشی خود را خاموش کنید  .بعد از اینکه گوشی کامال خاموش شد  ,کلید
 Volume Upو  Volume Downرا با هم نگه دارید و دکمه  Powerرا فشار دهید  .وارد یک
محیط با رنگ مشکی میشوید که اصطالحا به آن محیط  Bootloader ,میگویند .
برای رفتن به ریکاوری  :بعد از اینکه وارد  Bootloaderشدید به وسیله کلید های  Volumeباال
و پایین بروید تا گزینه  Recovery Modeرا پیدا کرده و آن را انتخاب کنید  .اکنون وارد
 Recoveryشده اید .
به همین سادگی ! ) – :

آموزش رفتن به ریکاوری در گوشی های اندرویدی نوکیا :

برای رفتن به بوت لودر  :گوشی خود را خاموش کنید  .باتری را از گوشی خارج کنید ( سیم
کامپیوتر به موبایل وصل نباشد )  .سپس دکمه  Volumeباال را نگه دارید و در همین حالت گوشی
را با کابل  USBبه کامپیوتر وصل کنید  .گوشی در این حالت به بوت لودر خواهد رفت .

برای رفتن به ریکاوری  :گوشی خود را خاموش کنید  .دکمه  Volumeباال نگه دارید و همزمان
دکمه  Powerرا نیز به مدت  15ثانیه نگه دارید ( هر دو دکمه ولوم و پاور ) تا وارد محیط
 Recoveryشوید .

آموزش رفتن به ریکاوری در گوشی های LG :

برای رفتن به محیط دانلود مد ( Download Mode) :گوشی موبایل خود را خاموش کنید .
سپس دکمه  Volumeباالی گوشی خود را نگه دارید و درحالیکه دکمه  Volumeباالی گوشی را
نگه داشته اید  ,گوشی را با کابل  USBبه کامپیوتر وصل کنید  .گوشی در این حالت به قسمت
“( Download Modeدانلود مد)” خواهد رفت .
برای رفتن به ریکاوری  :ابتدا گوشی موبایل خود را خاموش کنید  .سپس دکمه  Volumeپایین به
همراه دکمه  Powerرا نگه دارید تا آرم “ ”LGنمایان شود و زمانی که آرم “ ”LGنمایان شد  ,دکمه
های  Volumeپایین و  Powerرا رها کنید و مجددا دکمه های  Volumeپایین و  Powerرا
فشار داده و نگه دارید تا وارد محیط “ ”Hard Reset Menuشود و پس از مدتی وارد محیط
 Recoveryشود .

آموزش رفتن به ریکاوری – فست بوت در گوشی های هواوی :

برای رفتن به حالت ریکاوری  :ابتدا گوشی را به طور کامل خاموش کنید و بعد از خاموش شدن
کامل گوشی  ،دکمه های “( Volume Upزیاد کردن صدا)” و “( Volume Downکم کردن
صدا)” را همزمان نگه دارید و در همین حال  ،دکمه “( Powerخاموش/روشن)” را فشار دهید تا
زمانی که “لوگوی اندروید” را مشاهده کنید  .بعد از مشاهده “لوگوی اندروید” میتوانید دکمه ها را
رها کنید ! اکنون در همان حالت  ،یکبار گزینه “ ”Powerرا فشار دهید تا وارد محیط ریکاوری
گوشی هواوی اسند شوید .

