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قابل توجه کلیه دوستان و عزیزان گرامی:

نسخه های

PDF &APK 

مرجع روت تمام گوشی و تبلت های اندرویدی جهان در سایت رسمی نویسنده کتاب یعنی:

Www.WRoid.ir

باال روت می گردد. رجعمتوسط  HTCاز جمله تمام گوشی و تبلت های  توجه است تمام گوشی و تبلت های اندرویدیقابل 

س یا پست الکترونیکی:جهت ارتباط و پاسخ گویی به مشکالت و پیشنهادات شما عزیزان با شماره تما

41914909190شماره تماس: 

Support@wroid.ir

Hamid200015@yahoo.com

ارتباط برقرار نماید.

www.SoftGozar.com
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HTC هایو تبلت آموزش آنالک کردن بوت لودر گوشی 

HTC شی و تبلت های شی و تبلت ها HTC آنالک بوت لودر گو شد لذا  یکی از مهمترین بخش ها جهت روت گو می با

 به دو روش اصلی به شرح زیر انجام می گردد:

آنالک گوشی و تبلت از طریق روش اتوماتیک

آنالک گوشی و تبلت از طریق روش دستی 

لذا کاربران می توانند به دلخواه از هر کدام استفاده نمایند. درصد عملی می باشد هر دو روش 011

:در صورتیکه جهت روت نمودن قصد آنالک گوشی یا تبلت خود را دارید

  سییی   یا پایین تر از آن بهره می برد باید ابتدا آن را آنالک نماید  2.4اگر گوشیییی یا تبلت تان از اندروید

توسط یکی از روش های معمول در بخش دوم یا سوم گوشی یا تبلت خود را روت نماید.

 شی یا تبلت تان از اندروید سط  2.4اگر گو س   تو یا باالتر از آن بهره می برد باید ابتدا آن را آنالک نماید 

روت نماید. HTC Ultimate-Rooterروش 

www.SoftGozar.com
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 اول: آنالک گوشی و تبلت )از طریق روش اتوماتیک( روش

 نرم افزاراز طریق به صورت اتوماتیک HTC هایو تبلت آموزش آنالک کردن بوت لودر گوشی 

 

HTC خود را روت نماید باید آن را ابتدا آنالک نماید زیرا قفل امنیتی تعبیه شیییده  برای اینکه بتوانید گوشیییی یا تبلت

 در این دستگاه ها تا زمانی که دستگاه تان الک است اجازه روت شدن به دستگاه تان را نمی دهد.

 :توجه نمایدنکاتی به باید عملیات آنالک قبل از انجام 

شد خواهد باطل گارانتی گوشی تان. 

شود گوشی شدن بریک باعث است ممکن بندرت بوتلودر، بازکردن. 

بکاپ خود اطالعات از لزوم صییورت در شیید ، بنابراین خواهد ریسییت فکتوری گوشییی بوتلودر، بازکردن با  

.بگیرید

که یرفتگ برق احتمال دلیل به نماید استفاده تاپ لپ از "ترجیحا لودر بوت کردن باز در حساسیت دلیل به 

.گردد می گوشی سوختن باعث

 

 

www.SoftGozar.com
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 نکات قبل از شروع:

 نماید:فعال  Settingsمسیرهای زیر واقع در از را  Unknown Sourcesو USB debuggingگزینه های -0

Menu → Settings → Developer Options → USB debugging

Menu → Settings → Security → Unknown Sources 

 واقع در مسیر زیر: About قسمت به نداشت وجود Developer Options گزینه اگرنکته : 

Menu → Settings → About → Software Information → More 

7  .گردد ظاهر Settings قسمت در Developer Options گزینه تا نماید کلیک Build Namber عبارت بروی بار  و

 

 را واقع در مسیر زیر بردارید: Fast bootدر گوشی و تبلت های سری جدید تیک گزینه  -4

Menu → Settings → Battery Manager → Fast boot

گوشیییی و تبلت تان قفل عددی یا الگو قرار داده اید آن را  یر فعال نماید یعنی بروی گزینه   صیییورتیکه روی در -4

No Lock Screen :تنظیم نماید 

Menu → Settings → Security → Screen lock → No Lock Screen 
www.SoftGozar.com
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، در صورتیکه د )اگر درایورها نصب نباش شویدمطمئن که قبال توضیح دادیم  ADBاز نصب بودن درایور های -2

کند( دانلود و نصب می ار یا تبلت تان آنالین باشید، برنامه درایور های مربوط به گوشی

عملیات باز کردن بوت لودر: شروع

 :دانلود و روی سیستم خود نصب کنیدزیر لینکاز را  HTC Bootloader Unlockبرنامه-0

 :و برنامه را اجرا کنید کنیدبه اینترنت متصل رایانه خود را  -4

 

پشیییت کی  یعنی همان  )حتما به پورت های USB کنیدمتصیییل  مورد نظرتان را به رایانه HTC یا تبلت گوشیییی -4

USB برنامه شییروب به نصییب داریور مربوطه می نماید کمی منتظر  پ  از اتصییال مادربرد متصییل کنید( پورت های

 بمانید.

 2- UnLock به رنگ سیییبز ترییر پیدا می کند مانند تصیییویر زیر اکنون به منظور باز کردن بوت لودر بر روی  دکمه

 :کلیک نمایدUnLockدکمه 

www.SoftGozar.com
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سیار مهم :  شی یانکته ب شی را  تبلت یا در این زمان کابل را از گو صفحه گو رایانه به هیچ وجه جدا نکنید و یا اینکه 

 در  یر این صورت گوشی تان خواهد سوخت.روشن نکنید یا عمل تاچ یا همان صفحه گوشی تان را لم  نکنید

2- HTC انجام  اکنون به مدت چند دقیقه به صورت اتوماتیک عملیات دریافت کد برای باز کردن بوت لودر از سایت

 تا پیرامی در صفحه ایجاد گردد به صورت زیر:می شود و شما فقط در این زمان باید صبور باشید و منتظر بمانید 

 

www.SoftGozar.com
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Yes صدا( گزینه سط کلید ولوم باال )افزایش  شی یا را ا اکنون تو شار دهید تا گو س   کلید پاور را ف نتخاب نماید 

 تبلت تان ریستارت گردد و باال بیاید.

 باشید،عملیات داشتهدر انجام این عمل  تاخیر ممکن است در صورتیکه زیرا کنید تاییدرا  (Yes) نکته مهم: سریعا

 .کنید طی را از اول مراحل دوباره بشوید مجبور و نشود انجام درستی به

 پ  از س ری شدن دقایقی با صفحه زیر رو به رو خواهید شد: -5

 

کلیک نماید ، گوشی یا تبلت تان آنالک بوت لودر شده است. Finishاکنون بر روی دکمه  -5

UnLock توسط روش باال است چگونه گوشی خود را که Lock در آوریم: به حالت فابریک 

شیییوید  در صیییورتی که نیاز به بسیییتن بوت لودر گوشیییی تان دارید تمامی عملیات را انجام دهید تا اینکه وارد مرحله 4

باقی مانده مراحل را طبق قبل انجام  Lockعبارت  UnLockدر این مرحله بجای انتخاب عبارت  را انتخاب کنید و 

 دهید.

www.SoftGozar.com
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 (دستی: آنالک گوشی و تبلت )از طریق روش دومروش 

HTC از طریق سایت رسمیبه صورت دستی HTC هایو تبلت آموزش آنالک کردن بوت لودر گوشی 

 

 نکات قبل از شروع:

 .داشت نخواهم احتمالی مشکالت قبال در مسئولیتی گونه هیچ اینجانب حمید شجاعی ،

شد خواهد باطل گارانتی گوشی تان. 

 اطالعات تان حذف خواهد شد بنابراین قبل از آنالک از تمامی اطالعات پ  از آنالک گوشی یا تبلت تان تمامی

 تان بک آپ تهیه کنید.

 سوختن گوشی صورت احتمال  به هیچ وجه تا پایان کار کابل را از گوشی یا تبلت تان جدا نکنید )در  یر این 

 درصد است.( 01یا تبلت تان باالی 

 یک بار آموزش را به دقت مطالعه و س   اقدام به آنالک کردن گوشی یا تبلتHTC .تان نماید 

 برایLock  کردن بوت لودر گوشی یا تبلت تان از آموزش بعدی که برای آنالک کردن گوشی و تبلت هایHTC  می

ا انتیاه کنید تا بوت لودر ر Lockگزینه  Unlockباشدددد اسدددتماده نماید و در حی مرابل آن به جای انتیاه گزینه 

 گوشی یا تبلت تان بسته شود.

www.SoftGozar.com
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یا   گوشی یهای خاص رو برای نصب رام های کاستوم و یا انجام ترییرات زیادی مثل ترییر فونت و یا نصب نرم افزار

 می زمانیتنها  های HTC و یا تبلت . در مورد گوشیمی باشد، نیاز به روت کردن دستگاه  HTCی های اندرویدتبلت 

  کردن گوشییی یا تبلت های نحوه آنالکشییما را با  آموزشاین گوشییی را روت کرد که قبال آنالک شییده باشیید. در  توان

HTC به صورت کامل و گام به گام آشنا خواهیم نمود. 

 پیش نیازها:

توانید برنامه نصیییییب نماید از طریق لینک های زیر می  کام یوترتان روی را بر Java Runtimeدر ابتدا برنامه  -0

 بیتی دانلود نماید: 42و  44مورد نظر را طی دو نسخه 

Download Link Java Runtime 32bit

Download Link Java Runtime 64bit

2- HTC خود را با نصیییب کردن برنامه  درایور های گوشیییی و یا تبلتHTC Sync HTC مخصیییوص دسیییتگاه های 

نصب  ترباالو 4104تولیدی  مخصوص دستگاه های HTC برنامه HTC Sync Managerو پایین تر و 4104تولیدی 

شی یا تبلت تان را نماید.( شی یا تبلت تان های درایور تا کنید Sync آن با بار یک گو صب گو ضمن اگر  )گردد ن در 

 نماید: دانلود زیرهای  لینک طریق را ندارید می توانید آن را از HTC Sync Managerو  HTC Syncبرنامه 

Download Link HTC Sync For HTC Device 2013 And Down

 

Download Link HTC Sync Manager For HTC Device 2013 And Up

 

 

 www.SoftGozar.com
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 قبل از شروع:پیش نیاز های 

 نماید:فعال  Settingsمسیرهای زیر واقع در از را  Unknown Sourcesو USB debuggingگزینه های -0

Menu → Settings → Developer Options → USB debugging

Menu → Settings → Security → Unknown Sources 

 واقع در مسیر زیر: About قسمت به نداشت وجود Developer Options گزینه اگرنکته : 

Menu → Settings → About → Software Information → More 

7 .گردد ظاهر Settings قسمت در Developer Options گزینه تا نماید کلیک Build Namber عبارت بروی بار  و

 را واقع در مسیر زیر بردارید: Fast bootدر گوشی و تبلت های سری جدید تیک گزینه  -4

Menu → Settings → Battery Manager → Fast boot

یعنی بروی گزینه   گوشیییی و تبلت تان قفل عددی یا الگو قرار داده اید آن را  یر فعال نماید صیییورتیکه روی در -4

No Lock Screen تنظیم نماید: 

Menu → Settings → Security → Screen lock → No Lock Screen 

www.SoftGozar.com
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 مرابل باز کردن بوت لودر:

شوید که با صفحه زیر روبه رو خواهید شد اکنون طبق تصویر   http://www.htcdev.com سایت در ابتدا وارد -0

 کلیک نماید: Unlock Bootloaderبر روی دکمه 

 کلیک نماید: Get Startedس   طبق تصویر بر روی گزینه 

 

Register کلیک نماید تا بتوانید  پ  از انتخاب گزینه باال به صییفحه زیر منتقل خواهید شیید که باید بر روی عبارت

 در این سایت عضویت را انجام دهید:

www.SoftGozar.com
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اکنون تمامی فیلدهای فرم عضیییویت را کامل پر کنید و ایمیلتان را صیییحیح وارد نماید زیرا فعال سیییاز و فایل آنالک 

 را کلیک نماید: Registerگوشی یا تبلت تان به ایمیل تان ارسال خواهد شد در آخر گزینه 

 

 مثالی هستند(توجه: اطالعات خودتان را در فیلدهای باال وارد نماید )اطالعات باال 

اکنون اگر اطالعات را درست وارد کرده باشید با پیرام زیر رو به رو خواهید شد که بدین معنی است که لینک فعال 

 ساز به ایمیل تان ارسال شده است:
www.SoftGozar.com
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را باز کنید و س   بر روی لینک  HTCبه ایمیل تان مراجعه کنید و در ایمیل های خود ایمیل ارسالی توسط کم انی 

 فعال ساز کلیک نماید تا عضویت تان فعال گردد و با صفحه زیر رو به رو شوید:

 

 اکنون از قسمت باال وارد محیط کاربری تان شوید:

 

 حال قسمت باال نام کاربری تان را نمایش می دهد:

 

www.SoftGozar.com
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توجه:گوشی یا  ( بزنید جا دوباره و کنید خارج را گوشی یا تبلت گوشی یا تبلت تان را خاموش نماید و س   باطری -4

 .)نکنید روشن را تبلت تان

 

  یا لودر بوت حالت به تا دارید نگه را گوشییی یا تبلت تان پاور دکمه و پایین Volume دکمه های اکنون همزمان -4

 .شوید منتقل گوشی Hboot همان

 

  گزینه روی بر اکنون .شیییوید جا جابه منو این در توانیدمی پایین و باال Volume های دکمه از اسیییتفاده با -2

Fastboot بزنید تا گوشی یا تبلت تان وارد حالت  را پاور دکمه و به منظور انتخاب برویدFastboot .گردد 

 

 توجه : در این زمان از حالت فست بوت خارج نشوید یا گوشی یا تبلت تان را خاموش نکنید.

 .کنید متصل )پشت کام یوترمادربرد ( USBپورت های  به USB کابل از استفاده با را گوشی یا تبلت تان -5

 

ک ی نماید: کام یوتر تان Cدرایو در را Unlockس   پوشه  دانلود و از حالت فشرده خارج نماید را زیر فایل -4

www.SoftGozar.com
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 :مانند قسمت زیر می باشد( فایل و فولدر عدددوازده  Unlockدرون پوشه محتویات )توجه: 

 

گزینه و کنید راسیییت Unlockروی صیییفحه کلید گرفته اید همزمان روی فولدر  Shiftاکنون در حالی که دکمه  -7

Open Command Window Here انتخاب نماید: را 

 

 :را رها کنید(  Shift)اکنون دکمه  شود طبق تصویر زیر باز CMD صفحه تا 

www.SoftGozar.com
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 : را بزنید طبق تصویر Enter بر روی صفحه کلید دکمهو  کنید وارد را زیر دستور CMD در پنجره اکنون -8

fastboot oem get_identifier_token 

 

 بخش دقیقا از تصییییاویر زیر همانند را انتخاب نموده سیییی   روی متن راسییییت کلیک نماید و گزینه Mark اکنون -0

identifier Token Start  تا identifier Token End  سییی   متن را و  کنید انتخابCopy  برای اینکه نماید(

سییییاه رنگ واقع در گوشیییه سیییمت چپ باالی پنجره کلیک  \:Cک ی نماید باید روی عبارت  بتوانید متن انتخاب شیییده را

 (انتخاب نماید را Copyو پ  از آن  Editنماید تا منویی ظاهر گردد س   

www.SoftGozar.com
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صویر ک ی کد باال را که حال -01   و کنید Pasteزیر  سایت  My Device Identifier Token بخش در شده طبق ت

 : نماید کلیک Submit روی دکمه

 

)نکته: ابتدا با نام کاربری و پسورد وارد سایت شوید س   در بخش مورد نظر متن ک ی شده را قرار بدهید (

 

ضو htcdev سایت در آن با که ایمیلی به HTC طرف کم انی از ایمیلی ، Submit از کلیک بر روی کلید پ  -00   ع

 .کنید دانلود را آن است شده ایمیل آن ضمیمه Unlock_code.bin نام با فایلی که می گردد ارسال اید شده

 . نماید ک ی C:\Unlock مسیر واقع در Unlockرا در پوشه  Unlock_code.bin فایل اکنون -04

 : را روی صفحه کلید فشار دهید Enterکنید و دکمه  وارد را زیر دستور CMDاکنون در صفحه  -04

fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin 

www.SoftGozar.com
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 حال در گوشی یا تبلت تان صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود: -02

 

 .کنید تایید آن را پاور فشار دادن دکمه با و کنید انتخاب را (Yes) باال صدا ولوم با فشار دادن

 .می گردد آنالک موفقیت با ریست خواهد شد و س   فکتوری شده و ریبوت در این زمان گوشی یا تبلت تان
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UnLock توسط روش باال است چگونه گوشی خود را که Lock در آوریم: به حالت فابریک 

زیر عملیات  طبق کارخانه ، جهت دریافت آپدیت های OTA در صییورتی که نیاز به بسییتن بوت لودر گوشییی تان دارید

 گردد: Lockمراحل را انجام دهید تا گوشی تان 

 قبل از شروع:پیش نیاز های 

 نماید:فعال  Settingsمسیرهای زیر واقع در از را  Unknown Sourcesو USB debuggingگزینه های -0

Menu → Settings → Developer Options → USB debugging

Menu → Settings → Security → Unknown Sources 

 واقع در مسیر زیر: About قسمت به نداشت وجود Developer Options گزینه اگرنکته : 

Menu → Settings → About → Software Information → More 

7 .گردد ظاهر Settings قسمت در Developer Options گزینه تا نماید کلیک Build Namber عبارت بروی بار  و

 را واقع در مسیر زیر بردارید: Fast bootدر گوشی و تبلت های سری جدید تیک گزینه  -4

Menu → Settings → Battery Manager → Fast boot

گوشیییی و تبلت تان قفل عددی یا الگو قرار داده اید آن را  یر فعال نماید یعنی بروی گزینه   صیییورتیکه روی در -4

No Lock Screen :تنظیم نماید 

Menu → Settings → Security → Screen lock → No Lock Screen 
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 بوت لودر: بستنمرابل 

توجه:گوشی یا  ( بزنید جا دوباره و کنید خارج را گوشی یا تبلت گوشی یا تبلت تان را خاموش نماید و س   باطری -0

 .)نکنید روشن را تبلت تان

 

  یا لودر بوت حالت به تا دارید نگه را گوشییی یا تبلت تان پاور دکمه و پایین Volume دکمه های اکنون همزمان -4

 .شوید منتقل گوشی Hboot همان

 

  گزینه روی بر اکنون .شیییوید جا جابه منو این در توانیدمی پایین و باال Volume های دکمه از اسیییتفاده با -4

Fastboot بزنید تا گوشی یا تبلت تان وارد حالت  را پاور دکمه و به منظور انتخاب برویدFastboot .گردد 

 

 توجه : در این زمان از حالت فست بوت خارج نشوید یا گوشی یا تبلت تان را خاموش نکنید.

 .کنید متصل )پشت کام یوترمادربرد ( USBپورت های  به USB کابل از استفاده با را گوشی یا تبلت تان -2

 

ک ی نماید: کام یوتر تان Cدرایو در را Unlockس   پوشه  از حالت فشرده خارج نماید دانلود و را زیر فایل -5

www.SoftGozar.com
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 :مانند قسمت زیردوازده عدد فایل و فولدر می باشد(  Unlock)توجه: محتویات درون پوشه 

 

  ک ی C:\Unlock مسیییر واقع در Unlockدر پوشییه که قبال دریافت نموده بودید را  Unlock_code.bin فایل -4

 مخصوص همان گوشی باشد که قبال آنالک نمودید( Unlock_code.bin)توجه نماید فایل . نماید

گزینه و کنید راسیییت Unlockروی صیییفحه کلید گرفته اید همزمان روی فولدر  Shiftاکنون در حالی که دکمه  -7

Open Command Window Here انتخاب نماید: را 

 

 :را رها کنید(  Shift)اکنون دکمه  شود بازطبق تصویر زیر  CMD صفحه تا 

www.SoftGozar.com
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: را بزنید طبق تصویر Enter و بر روی صفحه کلید دکمه کنید وارد را زیر دستور CMD در پنجره اکنون -8

fastboot oem lock

ظاهر می گردد و می توانید کابل را جدا نموده و دستگاه  می گردد و پیرام Finish بوت لودر دستگاه Lock اکنون -0

 را روشن نماید.

www.SoftGozar.com



پایان

قابل توجه کلیه دوستان و عزیزان گرامی:

نسخه های

PDF &APK 

مرجع روت تمام گوشی و تبلت های اندرویدی جهان در سایت رسمی نویسنده کتاب یعنی:

Www.WRoid.ir

باال روت می گردد. رجعمتوسط  HTCاز جمله تمام گوشی و تبلت های  توجه است تمام گوشی و تبلت های اندرویدیقابل 

س یا پست الکترونیکی:جهت ارتباط و پاسخ گویی به مشکالت و پیشنهادات شما عزیزان با شماره تما

41914909190شماره تماس: 

Support@wroid.ir

Hamid200015@yahoo.com

ارتباط برقرار نماید.

www.SoftGozar.com
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