
iRoot v6.8.1 English + iRoot mobile 0.3.3 (ثب وبم قجلی Vroot)  وزم افشاری ثزای رَت کزدن دطتگبي

کلیک رَی یک دکمً، ػمب می تُاویذ دطتگبي تلفه ٌمزاي خُد را ثالفبصلً  ٌبی اوذرَیذ ثب یک کلیک می ثبػذ. فقط ثب

 !کىیذ رَت

 

کىیذ، َ گُػی مُثبیل خُد را ثً  را فؼبل USB debugging اطتفبدي اس ایه وزم افشار ثظیبر آطبن اطت. حبلت

 .ثشویذ َ حبال آوچً کً ثبیذ اوجبم دٌیذ مىتظز مبوذن ثزای وتیجً رَت اطت را ‖root― صل کىیذ، طپض دکمًکبمپیُتز مت

 .کىتزل کىذ ٌز کض می تُاوذ آن را ثً راحتی  آمُسع ٌبی طخت َ پیچیذي را فزامُع کىیذ،

ز اطت، امب در ثیؼتز امکبن پذی در وظخً ٌبی مختلف اوذرَیذ ثً رَع ٌبی متفبَتی USB debugging فؼبل کزدن

 .قزار می گیزد مُارد در یکی اس ایه دَ رَع مُرد اطتفبدي

را  Developers Option ثخغ مزاجؼً َ اس گشیىً ٌبی مُجُد Settings رَع اَل: اس فٍزطت ثزوبمً ٌب ثً

بثل آن را را پیذا کزدي َ ػالمت چک مبرک مق USB Debugging اوتخبة کزدي پض اس فؼبلظبسی ایه گشیىً، گشیىً

 .درآَریذ ثً حبلت فؼبل

َ ثبالتز ایه  2.4.4در اوذرَیذ ) در صفحً تىظیمبت مؼبٌذي وؼُد Developers Option رَع دَم: چىبوچً گشیىً

ثً  Built Number فؼبر دادي طپض رَی About Phone ، رَیSettings گشیىً پىٍبن اطت( پض اس مزاجؼً ثً

 .دٌیذ پىج تب ٌؼت مزتجً فؼبر طُر متُالی

را  USB Debugging ، آن را فؼبل کزدي َ در ادامً گشیىDevelopers Optionً پض اس ثً ومبیغ درآمذن گشیىً

 .ویش فؼبل کىیذ

رَی آن دَثبر کلیک کزدي، مزاحل وصت ثزوبمً رَی ٌبرد  در آخز ایه آمُسعکبمپیُتز پض اس داولُد وزم افشار

 .دیظک را دوجبل کىیذ تب ثزوبمً رَی رایبوً ػمب وصت ػُد

اجزا َ دطتگبي خُد را تُطط کبثل یُ اص ثی  ارتجبط رایبوً ثب ایىتزوت پزطزػت ثزقزار اطت. وزم افشار را مطمئه ػُیذ

 .در وزم افشار کلیک کىیذ Connect Device ثً رایبوً متصل کزدي َ رَی گشیىً

ػُد. در صُرتی کً  وزم افشار ػىبطبیی مىتظز ثمبویذ تب درایُرٌبی دطتگبي ػمب رَی رایبوً وصت ػذي َ دطتگبي تُطط

ویش در طمت راطت  Root وبم آن ثزای ػمب ثً ومبیغ درخُاٌذ آمذ َ گشیىً وزم افشار دطتگبي ػمب را ػىبطبیی کزد،

 .کبرثزی ثزوبمً ومبیغ دادي می ػُد محیط

یی وؼذي َ دطتگبي ػمب تُطط وزم افشار ػىبطب ،Root تُجً: در صُرت ومبیغ دادي وؼذن وبم دطتگبي یب فؼبل وؼذن گشیىً

 .ثزوبمً امکبن پذیز ویظت اوجبم ػملیبت رَت تُطط ایه

در محیط  Complete اطتبرت ػذي َ گشیىً را فؼبر دادي َ مىتظز ثمبویذ دطتگبي ػمب ثً طُر خُدکبر ری Root گشیىً

 .کبرثزی ثزوبمً ومبیغ دادي ػُد

فٍزطت ثزوبمً ٌبی وصت گشیىً ای  یذ دراکىُن دطتگبي ػمب رَت ػذي اطت. ثزای اطمیىبن اس صحت ػملکزد رَت ثب

 .را مؼبٌذي کىیذ SuperSU ثب ػىُان

 .ویش کمک ثگیزیذ Root Checker ثزای اطمیىبن ثیؼتز اس اوجبم ػملیبت رَت می تُاویذ اس وزم افشار

اس ثیغ اس  iRoot اطت. جذیذتزیه وظخً بلی تزیه َ طبدي تزیه تجزثً ثزای تمبم کبرثزان اوذرَیذارائً ػ iRoot ٌذف

کىذ. ایه مُثز تز، آطبن تز َ طزیغ تز اس آن چیشی اطت کً ػمب می تُاویذ  وُع دطتگبي آوذرَیذ پؼتیجبوی می 0888

 .کىیذ تصُر

http://androidgozar.com/4439/root-checker-pro.html


 :وکبت

 .پبک ومی شودبب روت کزدن دستگبي اوذرویذ، ٌیچ فبیلی حذف یب  –

 .لطفب در مورد روت شذن یب وشذن دستگبي اوذرویذ خود سوال وفزمبییذ. توسط خودتبن تست کىیذ –

را در  روت اگز موفق بً روت وشذي ایذ، اس سبیز وزم افشارٌبی موجود در سبیت استفبدي کىیذ. بزای ایه کبر کلمً –

 .سبیت جستجو کىیذ

روت کزدن دستگبي اوذرویذ دارای ریسک است و اوذرویذگذر مسئولیتی در قببل پیش آمذن مشکل در دستگبي  –

 .اوذرویذ شمب وذارد

— 

، iRoot ػمب می تُاویذ ثب اطتفبدي اس وظخً مُثبیل وزم افشار .وظخً مُثبیل ایه وزم افشار اطت iRoot 0.3.3 ٌمچىیه

افشار کً اس ثیؼتز دطتگبي  کىیذ. تُطط ایه وزم (unroot یب root) ثذَن ویبس ثً کبمپیُتز رَت یب آوزَت گُػی خُد را

ک کلیک اوجبم کىذ می تُاویذ ػمل رَت یب آوزَت کزدن را ثب ی دطتگبي( پؼتیجبوی می 008,888ٌبی اوذرَیذ )ثیغ اس 

 .دٌیذ

 .پؼتیجبوی می کىذ 2.2تب  4.4ایه ثزوبمً اس دطتگبي ٌبی اوذرَیذ 

 مگبثبثت– 2.4  وسخً موببیل 0.3.3iRoot v داولود

 

 لیست تغییزات

v0.0.2 0. Support root Letv X088 and so so... 4. Increase the root success rate; 3. Fixed some 

bugs. 

 

 داولُد وظخً کبمپیُتز 
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