بسم اهلل الرحمن الرحیم
فهرست کتاب آموزش مبانی نرم افزار صفر تا صد شیامی
شیامی چیست ؟
توضیحاتی در مورد سیستم عامل شیامیMIUI
داستان های  MIUIو گوگل
مهمترین وریانت های رام های شیامی
تاریخچه نسخه های شیامی
معرفی مدل های شیامی
معرفی چیپست های شیامی
توضیحاتی در مورد مودهای مختلف شیامی
می اکانت چیست ؟
بوت لودر شیامی چیست؟
چگونه میتوانیم بوت لودر را چک کنیم ؟
آموزش بازکردن قفل بوت لودر گوشی های شیامی
تشریح رام های شیامی به صورت گام به گام
معرفی جزیی رام های شیامی
تشریح عددهای داخل رام به صورت گام به گام
تشریح لیست کامل نشانه های ورژن رام های شیامی
لیست نام های مستعار گوشی های شیامی
فلش کردن شیامی به صورت کارخانه ای
آموزش فلش شیامی با برنامه کارخانه ایTOOL FLASH MI
آموزش فلش گوشی های شیامی از طریقOTA
آموزش فلش گوشی های شیامی از طریقTWRP
آموزش رایت ریکاوری کاستوم با استفاده از دستورات فست بوت
معرفی چیپست کوالکام در شیامی
چگونه گوشی های شیامی کوالکام قدیمی را بدون بوت لودر فلش کنیم ؟

آموزش بردن گوشی به حالت  9008با استفاده از تست پوینت
پورت دیاگ چیست و چگونه فعال می شود ؟
QCNدر کوالکام چیست ؟
آموزش رید و رایت  QCNبا برنامه رایگان و کارخانه ایQPST
آموزش رید و رایت  QCNبا برنامه رایگان و کارخانه ایQFIL
نکات خیلی مهم در رایتQCN
معرفی فایل های دامپ و رام های چیپ های کوالکام شیامی
آموزش رایت دامپ برروی گوشی های شیامی کوالکام با پورت  9008و برنامهQFIL
اتورایز در شیامی چیست ؟
EFSدر کوالکام شیامی چیست و چرا استفاده می شود؟
چرا این بخش را باید وایپ یا ریست یا پاک کنیم؟
در چه مواقعی به  EFSنیاز دارید ؟
روش های وایپ کردن  EFSبه چه صورت است ؟
سریال یا همان  IMEIچیست ؟
ترمیم سریال گوشی های شیامی قدیمی چیپست کوالکام
ترمیم سریال گوشی های شیامی جدید چیپست کوالکام
 ؟ چیست
 ترمیم سریال در صورت بسته بودن بوت لودر و فعال نشدن پورت دیاگ با کد......
 ترمیم سریال در صورت بسته بودن بوت لودر و فعال شدن پورت دیاگ.......
 ترمیم سریال در صورت باز بودن بوت لودر دستگاه....
 برد آیدی در گوشی های کوالکام جدید چیست؟
 آموزش ترمیم سریال با استفاده از ادیت  QCNبه صورت دستی


QCN ENGچیست و چگونه باید برروی گوشی اعمال شود؟

 نکته های مهم کوالکام های شیامی....
 بررسی چیپست ام تی کی در برند شیامی
 مدیاتک یا همان ام تی کی به دو قسمت تقسیم می شود
 اوتورایز در گوشی های ام تی کی شیامی

 آموزش فلش گوشی های ام تی کی شیامی با برنامه کارخانه ای و رایگانFLASH SP
TOOL 
 قفل  FRPچیست و چگونه میتوانید آن را پاک کنید؟
 قفل می اکانت در ام تی کی چیست و چگونه میتوانید آن را پاک کنید؟
 NVRAM در گوشی های ام تی کی شیامی چیست و چگونه میتوانیم آن را مدیریت کنیم؟
 آموزش خواندن  NVRAMبا استفاده از SP FLASH
 آموزش ریستور فایل  NVRAMدر گوشی های ام تی کی شیامی
 تشریح ترمیم سریال گوشی های ام تی کی شیامی
 آموزش بازکردن قفل بوت لودر گوشی های شیامی  0002بدون نیاز به ابزار
 آموزش وایپ  NVRAMدر گوشی های ام تی کی شیامی
 آموزش گام به گام ترمیم سریال گوشی های ام تی کی شیامی

