سَاالت تئَری ًزم افشار هَثبیل
سامسونگ
)1در کذام قسوت  odinهی تَاى فبیل را تکی رایت کزد؟
الف)Pda

ة)BL

ج)csc

د)cp

)2کذام یک اس فبیل ّب را هی تَاى تکی رایت کزد؟
الف)cp

د)BL

ة) pdaج)csc

)3رٍش داًلَد کزدى گَضی ثزای عولیبت فلص چیست؟
الف)ٍایخ

ة)ٍلن دبییي+دبٍرَّ+م

ج)ٍلن ثبال+دبٍرَّ+م

د)َّم+دبٍر

)4ثزای گزفتي فبیل ّبی رٍت اسکذام استفبدُ هی کٌین؟
الف) sfrootة) rootctج) cfrootد)sfsroot
)5فبیل رٍت رادر کذام قسوت قزار هیذّین؟
الف)cp

ة)csc

د)BL

ج)AP

APel
)1در قسوت دسَرد ادل آی دی کذام درست است؟
الف) reza2386ة)Reza2947

ج)REza2204

د)rEZa2308

)2اسکي  infoچِ هَاردی را ضبهل هی ضَد؟
الف)ًَع ٍ هذل گَضی

ة)رٍت ثَدى یب ًجَدى

ج)ّوِ هَاردی کِ ضبهل رم افشار گَضی است.

)3ثعذاس سدى گشیٌِ  infoدر تزهین سزیبل کذام گشیٌِ ظبّز هیطَد؟
الف) Wrode faulfefs

ة)wrogoogle louk

ج) Mrodfaulets

د)ّیچکذام

)4ثعذ اس تزهین سزیبل کذام عذد ظبّز هیطَد؟
الف)005g

ة) 0004gج) 004gد)0005g

)4ثکبح گزفتي در داًگل ً Bstیبسهٌذ کذام است؟
الف)Mtk

سونی

ة)root

ج) cfcrootد)goolge

د)Model

ً)1بم ًزم افشار فلص کزدى سًَی چیست؟
الف)spflash Tool

ج)flash Tool

ة)odin

د) ّیچکذام

)2دسًَذ فبیل فلص ّبی سًَی چیست؟
الف)oft

ة)ftb

د)ftf

ج)ttf

)3ثزای فلص کزدى سًَی دستوبى را رٍی..............گذاضتِ تب عولیبت آغبس ضَد؟
الف)دبٍر

ة)ٍلن ثبال ٍ دبییي

د)ٍلن دبییي

ج)ٍلن ثبال

هوآوی
ً)1بم دَضِ ای کِ ثبیذدرآى فبیل فلص را ریختِ ثزای فلص ثب رم چیست؟
ة) dalod

الف)dlaod

ج)dload

د)ّیچکذام

)2ثِ رٍس رسبًی هحلی را چِ سهبًی هی ضَد اًجبم داد؟
الف)سهبًیکِ تبچ گَضی کبر ًکٌذ .ة)سهبًیکِ گَضی رٍضي ثبضذٍلی قفل صفحِ کلیذثبس ًطَد.

ج)سهبًیکِ فبیل هب دسًَذ  zipاست.

)3دسًَذ فبیل ّب در سهبى فلص ثب ٍایخ (ٍ)SDدر حبلت 3دکوِ ثِ تزتیت کذام است؟
الف) Aap-Zipة) Zip,Aap

ج) Zip,Apaد) App,Zip

)4ثزای رٍت کزدى َّآٍی اس چِ ًزم افشاری استفبدُ هی کٌین؟
الف) spflashة) odinج)Kigo

د)roots

)5توبم تجلت ّب ٍ دزداسًذُ ّبی آى را ثعذ اس فلص ثبیذ ٍایخ کزد؟
الف)mtk

ة)سبهسًَگ ج) RoKchip

د) َّآٍی

)6درکذام یک اس ًبهِ ّبی سیز ثزای  RKهی تَاى ثِ تٌْبیی در آى رایت کزد؟
الف)  mcsة)msic

ج) mtk

د)ّیچکذام

)1ثزًبهِ  spflash toolsثزای فلص کزدى کذام ًَع است؟
الف)سبهسًَگ

ة)َّآٍی

ج)A33

د)mtk

)2ثِ ایٌصَرت است کِ اثتذارٍی گشیٌِ  Kegهی سًین،ایي تَضیح ثزای کذام یک اس ًَع ثزًبهِ ّب ثزای فلص کزدى است؟
الف)RK

ة)phoenxi

ج)suit

د)phoenix usB pro

)3ثزًبهِ فلص سدى A20,23 ٍ – A10,A13ثِ تزتیت کذام است؟
الف) card-RKOة)RK-phochxi

ج) Live suit-phochxisuitد) phochxsuit-Live suit

د)ّیچکذام

