
 

  

  بسمه تعالی 

 
  

 

   

 

 (( افسایش سرعت اینترنت)) انذرویذی های برنامهبررسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرست مطالب

 1 .......................................................................................................................................................... ذهیچک

 2 ..............................................................................................................................................اول دسته 1

 6 ............................................................................................................................................. دوم دسته 2

 11 .......................................................................................................................................... سوم دسته 3

 13 ....................................................................................................................................... چهارم دسته 4

 com.novinsofts.afzaeshnet ...................................................................................................... 11 برنامک 5

 com.signalplus.m3 .................................................................................................................. 11 برنامک 6

 ir.speedupyour.internet ......................................................................................................... 21 برنامک 7

 ir.brdev.shatel ........................................................................................................................ 23 برنامک 8

 21 ................................................................................................................................... ها برنامک ریسا 9

  



  ((نترنتیسرعت ا شیافزا)) اندرویدی یها برنامه یبررس

1 

 

 
 

 چکیذه

ّای اًسضٍیس  ّای تطًاهک  زض فطٍضگاُ "افعایص سطػر ایٌسطًر"ّای هسؼسزی زحر ػٌَاى  تطًاهکهساسفاًِ 

تطًاهک ضا زاضًس  ّا تا ظاّطساظی ٍ ازػاّای زضٍغیي سؼی زض زطغیة کاضتطاى تِ ًصة ایي تطًاهکس. ًٍجَز زاض

ػولی  ضی زض زًیای ٍاقؼیچطا کِ چٌیي کا ،ٌسطًر ضًَسزَاًٌس هٌجط تِ افعایص سطػر ای ًوی کسام چیّ اها

سدس تا ًوایص  طًر خاییي اسر،کٌٌس کِ سطػر ایٌس ّا تِ هحض ضطٍع اػالم هی ًیسر. ایي تطًاهک

افعایص یافسِ اسر. زض ایي گعاضش  ایٌسطًر کٌٌس کِ سطػر ّایی ٍ تؼس اظ چٌس ضاًیِ، ازػا هی اػالى

ٍ ًطاى زازُ  ِایي ظهیٌِ هَضز تطضسی قطاض گطفسزض ( ّعاض کاضتط127تطًاهک تا تیص اظ  29)ّای خطًصة  تطًاهک

زٌّس ٍ زٌْا تا ّسف ًوایص زثلیغاذ ٍ کٌسطل  ظهیٌِ ّیچ کاض هفیسی اًجام ًوی ّا زض خس کِ ایي تطًاهک ُضس

 اًس.   گَضی کاضتط هٌسطط ضسُ
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 دسته اول 1

ای زض قالة یک  زاضًس ٍ سطػر آخلَز/زاًلَز ضا تِ صَضذ لحظِ 1ضکل ّا ظاّطی هاًٌس  ایي زسسِ اظ تطًاهک

 زٌّس.  ًوَزاض ًطاى هی

 

 1شکل 

  کٌس کِ زض حال اًجام ػولیاذ ساظی، تطًاهک تا ًوایص یک زیالَگ، ازػا هی خس اظ کلیک تط ضٍی زکوِ فؼال

کِ تِ هؼٌی  سیآ یزضه( چح)سور  2ضکل افعایص سطػر ایٌسطًر اسر. خس اظ ازوام، ًوَزاض تِ صَضذ 

 افعایص سطػر آخلَز/زاًلَز اسر.

 

 2شکل 
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ساظی افعایص سطػر ایٌسطًر، تا زَلیس اػساز  تِ ٌّگام فؼال س تطًاهک، هطرص ضس کِ تطًاهککسی تا تطض

کٌس کِ سطػر آخلَز/زاًلَز افعایص خیسا کطزُ اسر. تطای آخلَز، ایي ػسز اظ تاظُ  زصازفی زض یک تاظُ ازػا هی

ّای  ساظی، ایي اػساز اظ تاظُ ضَز. زض حالر خیص اظ فؼال اًسراب هی 135زا  96ٍ تطای زاًلَز اظ تاظُ  66زا  33

 .(3ضکل ) ضًَس تطای زاًلَز اًسراب هی 84زا  61تطای آخلَز ٍ  32زا  14

ٍجَز زاضًس، زض ظتاى اسداًیایی تِ زطزیة تِ هؼٌی  3ضکل کِ زض  SUBDIA  ٍDESCARGAکلواذ 

تا  ضسس ایي تطًاهک اظ یک تطًاهک ذاضجی کدی ضسُ تاضس. اظ ایي ضٍ تِ ًظط هی ّسسٌس، "زاًلَز"ٍ  "آخلَز"

 :Internet Speed Booster Prankخلی، تطًاهکی زحر ػٌَاى  ّای ظاّطی هطاتِ زض گَگل تطضسی ًوًَِ

Internet Accelerator ( تسیاض ضثیِ تِ آى 4ضکل ٍ ظاّط ) ساظ ًظط ک ٍجَز زاضز کِ تطًاهک هَضز تطضسی

 فاضسی)تِ هؼٌی سطکاضی تَزى( هٌسططضسُ اها ًسرِ  Prankخلی زحر ػٌَاى  . تطًاهک هطاتِ زض گَگلاسر

 تا ازػای افعایص سطػر ایٌسطًر هٌسطط ضسُ اسر.

 

 ای آپلود/دانلود تولیذ تصادفی سرعت لحظه - 3شکل 

 

 پلی نمونه مشابه در گوگل – 4شکل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.internetspeedbooster521.internetbooster521&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.internetspeedbooster521.internetbooster521&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.internetspeedbooster521.internetbooster521&hl=en
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ّای  ّا هؼوَالً اظ سطٍیس ّای زسسِ اٍل گٌجاًسُ ضسُ اسر. ایي تطًاهک ، هطرصاذ تطًاهک1جسٍل زض 

ّای  ّای زلگطاهی، ًصة تطًاهک زثلیغازی هرسلف هاًٌس فایطتیس ٍ خَضِ تطای اضسال زثلیغاذ، تاظکطزى لیٌک

 (.5ضکل کٌٌس ) زُ هیزیگط ٍ ... اسسفا

 های دسته اول برنامکمشخصات  - 1جذول 

 ًام تطًاهک
زؼساز 

 ًصة
 آیکَى تطًاهِ لیٌک کافِ تاظاض زٌّسُ زَسؼِ

سطػر زٌّسُ  صیافعا

 WiFi 4G 3Gٌسطًریا
20000+ 

ARIAN 

STUDIO اىی/ آض 

 یػالقثٌس تْطاه

https://cafebazaar.ir/app/co

m.fastingnet/?l=fa 

 

 گطٍج کیکالس +2000 ٌسطًریسطػر ا صیافعا
https://cafebazaar.ir/app/co

m.classicgroup.fastinternet

/?l=fa 
 

 گطٍُ زَسکا +2000 ٌسطًریسطػر ا صیافعا
https://cafebazaar.ir/app/co

m.tooskagroup.fastinternet

/?l=fa 

 

سطػر  صیزَضتًَر )افعا

 (ٌسطًریا
https://cafebazaar.ir/app/co یافچٌگ طضایػل +2000

m.aliengod.zoom/?l=fa 

 

 

 استفاده از سرویس ارسال هشذار برای نمایش انواع تبلیغات 5شکل 

https://cafebazaar.ir/app/com.fastingnet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.fastingnet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.classicgroup.fastinternet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.classicgroup.fastinternet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.classicgroup.fastinternet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.tooskagroup.fastinternet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.tooskagroup.fastinternet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.tooskagroup.fastinternet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.aliengod.zoom/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.aliengod.zoom/?l=fa
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ضٍز اظ لحاظ کاضکطزی ًیع ضثیِ  ّوچٌیي زؼسازی تطًاهک خَلی ًیع ظاّطی کاهالً هطاتِ زاضًس کِ احسوال هی

 شکط ضسُ اسر. 2جسٍل ّا زض  ّا تاضٌس. لیسر ایي تطًاهک ایي زسسِ اظ تطًاهک

 های پولی مشابه دسته اول مشخصات برنامک – 2جذول 

 ًام تطًاهک
زؼساز 

 ًصة
 آیکَى تطًاهِ لیٌک کافِ تاظاض زٌّسُ زَسؼِ

 ٌسطًریزٌّسُ سطػر ا صیافعا

4G 3G 
 تاضیٌَ +100

https://cafebazaar.ir/app/h

amidreza.ghaderi.netspeed

v1app/?l=fa 

 

.https://cafebazaar.ir/app/ir یذاً يیضضا حس +4G 3G 200سطػر  یتطاتط 3 صیافعا

reza.internet/?l=fa 

 

 WiFiضٍ خط سطػر کي  ٌسطًریا

4G 3G 
.https://cafebazaar.ir/app/ir یػثاس یّاز +100

haddi/?l=fa 

 

 ٌسطًریسطػر ا صیافعا
کوسط اظ 

100 
https://cafebazaar.ir/app/c فٌاٍضی

om.fanavariiiii/?l=fa 

 

 ٌسطًریزٌّسُ سطػر ا صیافعا
کوسط اظ 

100 
.https://cafebazaar.ir/app/ir فلص خطزاظ

flash.speeedd/?l=fa 

 

 4G  ٍ3Gزٌّسُ  صیافعا
کوسط اظ 

100 
.https://cafebazaar.ir/app/ir ضظ قطهع

fastfor.roz/?l=fa 

 

 

  

https://cafebazaar.ir/app/hamidreza.ghaderi.netspeedv1app/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/hamidreza.ghaderi.netspeedv1app/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/hamidreza.ghaderi.netspeedv1app/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.reza.internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.reza.internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.haddi/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.haddi/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.fanavariiiii/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.fanavariiiii/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.flash.speeedd/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.flash.speeedd/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.fastfor.roz/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.fastfor.roz/?l=fa
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 دسته دوم 2

 زاضًس. 6ضکل ّا ظاّطی هاًٌس  زسسِ زٍم اظ تطًاهک

 

 6شکل 

ضاسر( تطًاهک تِ کوک یک زایوط، هیعاى خیططفر ػولیاذ ضا زض ّط  6ضکل ) "ساظ سطٍیس تْیٌِ"زض خٌل 

(. زض خٌل 7ضکل ضَز ) ساظی اًجام ًوی زّس ٍ زض ٍاقغ کاضی تطای تْیٌِ هیلی ضاًیِ یک ٍاحس افعایص هی 100

گَگل یا  DNSفای ضا تِ سطٍضّای  ٍای DNSٍسط( تطًاهک زٌظیواذ  6ضکل ) "WiFiساظ  تْیٌِ"

OpenDNS چِ زض ایي خٌل هاًٌس خٌل قثل زٌْا یک ضواضًسُ ٍجَز ًساضز، اها (. اگط8ضکل کٌس ) زٌظین هی

 6ضکل ) "ساظ ضم تْیٌِ"زض خٌل ضَز.  لعٍها زض ّوِ هَاضز تاػص تْثَز سطػر ایٌسطًر ًوی DNSایي زٌظین 

ّای کَص  ، هقساضی اظ حافظِ ضا تا حصف فایلfreeStorageAndNotifyکٌس تا فطاذَاًی  چح( تطًاهک سؼی هی

تِ تؼس،  6اسر کِ اظ اًسضٍیس  CLEAR_APP_CACHE. ایي فطاذَاًی ًیاظهٌس هجَظ (9ضکل ) ذالی کٌس

ّای  سطح هحافظسی آى اظ ذططًاک تِ سیسسوی زثسیل ضسُ اسر، تسیي هؼٌی کِ زیگط زٌْا تطًاهک

زَاًٌس اظ چٌیي هجَظی اسسفازُ کٌٌس. ػالٍُ تط آًکِ تطًاهک هَضز تطضسی ایي هجَظ ضا تِ  سیسسوی هی

Manifest  ،ساظی ًطسُ  قسور ًاقص اسر ٍ تِ طَض کاهل خیازُضسُ زض ایي  ًَضسِ  کسذَز اضافِ ًکطزُ اسر

 اسر.
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 7شکل 
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 8شکل 

 

 9شکل 

ّای فایطتیس ٍ خَضِ اقسام تِ کاضّای هرسلفی هاًٌس ًوایص  ّا تا اسسفازُ اظ سطٍیس ّوچٌیي ایي تطًاهک

ّای هرسلف، تاظ کطزى لیٌک زلگطاهی،  کطزى صفحِ ًظطزّی تِ تطًاهک زض فطٍضگاُزیالَگ زثلیغازی، تاظ 

 (.10ضکل کٌٌس ) هیٍ هرفی کطزى آیکَى تطًاهک ّای زیگط، ًوایص ٍیسئَ زثلیغازی  زاًلَز تطًاهک
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 دستورات دریافتی از سرورهای تبلیغاتی – 11شکل 

 شکط ضسُ اسر. 3جسٍل ّا زض  هطرصاذ زسسِ زٍم تطًاهک

 های دسته دوم مشخصات برنامک - 3جذول 

 آیکَى تطًاهِ لیٌک کافِ تاظاض زٌّسُ زَسؼِ زؼساز ًصة ًام تطًاهک

سطػر ٍ کاّص  صیافعا

 (ٌسطًریهصطف )ا
https://cafebazaar.ir/app/n یطاًیا یّا سساضُ +20000

et.okapp.optim/?l=fa 

 

https://cafebazaar.ir/app/net.okapp.optim/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/net.okapp.optim/?l=fa
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سطػر کاّص  صیافعا

 ٌسطًریهصطف ا
https://cafebazaar.ir/app/i ًَیي سافر +10000

r.novinsofts.nett/?l=fa 

 

سطػر  صیافعا -فسر ًر 

 یگَض ٌسطًریا
https://cafebazaar.ir/app/c سایز اىیخطً +2000

om.fastnet.pro/?l=fa 

 

 يیعایز وَیل +2000 ٌسطًریسطػر ا صیافعا
https://cafebazaar.ir/app/c

om.lemon.internetspeed/?

l=fa 
 

 ٌسطًریسطػر ا صیافعا

 هسضى
 زین سطخ +500

https://cafebazaar.ir/app/s

peed.modern.Internett/?l=

fa 

 

  

https://cafebazaar.ir/app/ir.novinsofts.nett/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.novinsofts.nett/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.fastnet.pro/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.fastnet.pro/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.lemon.internetspeed/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.lemon.internetspeed/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.lemon.internetspeed/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/speed.modern.Internett/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/speed.modern.Internett/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/speed.modern.Internett/?l=fa
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 دسته سوم 3

)سور ضاسر( زاضز ٍ زض آى زٌْا یک زکوِ جْر  11ضکل تطًاهک زض ضطٍع اجطا، ظاّطی هاًٌس 

 کٌس. )سور چح( زغییط هی 11ضکل ضَز. تا کلیک ضٍی زکوِ، ظاّط تطًاهک تِ  ساظی زیسُ هی فؼال/غیطفؼال

 

 11شکل 

 (.12ضکل زّس ) ساظی ّیچ ػولیازی اًجام ًوی تطًاهک تِ ٌّگام فؼال/غیطفؼالهطرص ضس کِ  کستا تطضسی 

 

 12شکل 
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 شکط ضسُ اسر. 4جسٍل ّا زض  هطرصاذ زسسِ سَم تطًاهک

 ها مشخصات دسته سوم برنامک - 4جذول 

 ًام تطًاهک
زؼساز 

 ًصة
 آیکَى تطًاهِ لیٌک کافِ تاظاض زٌّسُ زَسؼِ

کاّص هصطف 

 یػوطتازط صی+افعاٌسطًریا
20000+ 

 یسیگطٍُ تطًاهِ ًَ

 هَج

https://cafebazaar.ir/app/ir.

hassanmansouri.kaheshem

asrafnet/?l=fa 

 

 هَتَسر +200 ٌسطًریکاّص هصطف ا
https://cafebazaar.ir/app/ir.

moboset.keheshemasrafen

et/?l=fa 

 

 

  

https://cafebazaar.ir/app/ir.hassanmansouri.kaheshemasrafnet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.hassanmansouri.kaheshemasrafnet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.hassanmansouri.kaheshemasrafnet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.moboset.keheshemasrafenet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.moboset.keheshemasrafenet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.moboset.keheshemasrafenet/?l=fa
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 دسته چهارم 4

، خس اظ چٌس ضاًیِ "ضٍضي کٌیس"زاضًس. تا کلیک تط ضٍی زکوِ  13ضکل ّا ظاّطی هاًٌس  ایي زسسِ اظ تطًاهک

 ضَز. )سور چح( هی 13ضکل ظاّط تطًاهک هاًٌس 

 

 13شکل 

ٍ زٌْا تا زٌظین یک  زّس ظهیٌِ ّیچ ػولیازی اًجام ًوی تطًاهک هطرص ضس کِ تطًاهک زض خس کستا تطضسی 

 (.14ضکل ) کٌس کِ سطٍیس افعایص سطػر فؼال ضسُ اسر ضاًیِ تِ کاضتط اػالم هی 5زایوط، خس اظ 

 

 14شکل 
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ّای  تطای ًوایص زثلیغاذ ٍ تاظکطزى لیٌک ػسز، خَضِ ٍ GCMّای  ّا اظ سطٍیس ّوچٌیي ایي تطًاهک

 (.15ضکل کٌٌس ) زلگطاهی )زض ًسرِ ضسوی ٍ غیطضسوی( ٍ فطٍضگاّی اسسفازُ هی

 

 15شکل 

 شکط ضسُ اسر. 5جسٍل ّا زض  هطرصاذ زسسِ چْاضم تطًاهک

 ها برنامکمشخصات دسته چهارم  - 5جذول 

 ًام تطًاهک
زؼساز 

 ًصة
 آیکَى تطًاهِ لیٌک کافِ تاظاض زٌّسُ زَسؼِ

https://cafebazaar.ir/app/co یهحوس ترط +5000 ٌسطًریسطػر ا صیافعا

m.funrooz.netspeed/?l=fa 

 

تا سطػر ًَض +  ٌسطًریا

 کاّص هصطف
https://cafebazaar.ir/app/co ثَکیس +1000

m.tarfand.book/?l=fa 

 

 صی)افعا غیسط ًرطٌسیا

 سطػر(
https://cafebazaar.ir/app/co ضٌَاج +200

m.shnoapp.fastnet/?l=fa 

 

 

 

https://cafebazaar.ir/app/com.funrooz.netspeed/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.funrooz.netspeed/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.tarfand.book/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.tarfand.book/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.shnoapp.fastnet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.shnoapp.fastnet/?l=fa
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  com.novinsofts.afzaeshnetبرنامک  5

افعایص سطػر، افعایص اهٌیر ٍ کاّص هصطف  قسور زاضز کِ زاضای سِ 16ضکل ایي تطًاهک ظاّطی هاًٌس 

 اسر.

 

 16شکل 

 ضَز. تِ کاضتط ًطاى زازُ هی 17ضکل ّای هرسلفی هاًٌس  ّای هرسلف، خٌجطُ اجطای قسورتا 

 

 17شکل 

زّس ٍ زٌْا تا  قسور افعایص سطػر هطاّسُ ضس کِ تطًاهک ّیچ کاضی زض ایي قسور اًجام ًوی کستا تطضسی 

(. سایط 18ضکل ّایی کَزاُ، سؼی زض آى زاضز زا ًطاى زّس زض حال اًجام کاضی هفیس اسر ) ایجاز ٍقفِ

 گًَِ ّسسٌس.  ّای ایي تطًاهک ًیع ّویي قسور
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 18شکل 

 کٌس اضسال هی novinsofts.irتِ آزضس  گَضی IEMIحاٍی  زضذَاسسی ططفی تطًاهک زض ضطٍع اجطا،اظ 

 (.19ضکل )

 

 19شکل 

ّای  ضَز. سدس زض تاظُ ّای تؼسی تِ سطٍض اضسال هی ضَز کِ زض زضذَاسر زض خاسد زَکٌی تطگطزاًسُ هی

 . (20ضکل ) ضَز تِ سطٍض تطًاهک اضسال هی ّایی  زضذَاسر ای، زقیقِ 30ظهاًی حسٍزا 

 

 21شکل 
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ّا ٍ خطٍکسی  ّای زثلیغازی هاًٌس ضٌاسِ زض جَاب ایي زضذَاسر، لیٌک آخسیر تطًاهک ٍ زٌظیواذ سطٍیس

 ضَز: زحَیل زازُ هی OneSignalزٍض ظزى زحطین 

{"success":0,"code":-

4,"app_version":null,"app_link":null,"app_force_update":null, 

"PPort":"443","PAddress":"88.99.113.154","PUser":"hadfgkusadfisdfd

fu", "PPass":"asgfiashfasadopnjd","updateRate":30,"adMobApp":"ca-

app-pub-7004396650515782~2903174095","adMobInter":"ca-app-pub-

7004396650515782\/3678744308","adMobVideo":"ca-app-pub-

7004396650515782\/4033967526","AdColonyAppId":"app9075a42bd1964930

8c","AdColonyZoneId":"vz950664e2963a4c3490","unityGameId":"2701091

"} 

کٌس. تا زضیافر خیام اظ ایي  اسسفازُ هی OneSignal، چطوک، خَضِ ٍ GCMّای  ایي تطًاهک اظ سطٍیس

 کٌس ّای زیگط هی ّا، تطًاهک اقسام تِ تاظ کطزى لیٌک، ًوایص زیالَگ زثلیغازی ٍ زاًلَز تطًاهک سطٍیس

 .(21ضکل )

 

 21شکل 

 هطرص ضسُ اسر. 6هطرصاذ ایي تطًاهک زض جسٍل 

 con.novinsofts.afzaeshnetمشخصات برنامک  - 6جذول 

 ًام تطًاهک
زؼساز 

 ًصة
 آیکَى تطًاهِ تاظاضلیٌک کافِ  زٌّسُ زَسؼِ

سطػر  صیافعا

 ٌسطًریا
 ایسُ تطزط +10000

https://cafebazaar.ir/app/co

m.novinsofts.afzaeshnet/?l

=fa 

 

https://cafebazaar.ir/app/com.novinsofts.afzaeshnet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.novinsofts.afzaeshnet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.novinsofts.afzaeshnet/?l=fa
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 com.signalplus.m3برنامک  6

 زاضز.  22ضکل ایي تطًاهک ظاّطی هاًٌس 

 

 22شکل 

ضکل ) کٌس کِ زض حال افعایص سطػر ایٌسطًر اسر تا کلیک تط ضٍی زکوِ زقَیر سیٌگال، تطًاهک ازػا هی

23). 

 

 23شکل 
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 کسام چیّزّس کِ  هطرص ضس کِ تطًاهک زض حیي افعایص سطػر، زٍ کاض ظیط ضا اًجام هی کستا تطضسی 

 زاضیطی ضٍی سطػر ایٌسطًر گَضی ًساضًس: ٍجِ چیّ تِ

 (24ضکل کطزى زیسای گَضی ) سدس ضٍضيکطزى ٍ  ذاهَش 

  اسسفازُ اظ فطاذَاًیsetCellInfoListRate  یاsetRadio ( 25ضکل :)اسسفازُ 2ٍ  1ّای  طثق لیٌک ،

 اظ ایي فطاذَاًی ّیچ زاضیطی ضٍی سطػر ًرَاّس زاضر.

 

 24شکل 

 

 25شکل 

کٌس ٍ ػقطتِ ًوایطگط سطػر  ّوچٌیي تطًاهک زض حیي اًجام ایي هَاضز، اػسازی تِ صَضذ زصازفی زَلیس هی

 (.26ضکل آٍضز ) هیضا تِ حطکر زض 

 

 26شکل 

 کٌس. ٍ خَضِ صطفا تطای ًوایص زثلیغاذ اسسفازُ هی AdSdkّای  ایي تطًاهک اظ سطٍیس

https://www.guidingtech.com/57276/gt-explains-android-testing-menu/
https://www.reddit.com/r/Nexus6P/comments/45hkzc/cellinfolistrate_what_is_this_and_making_changes/
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 هطرص ضسُ اسر. 7هطرصاذ ایي تطًاهک زض جسٍل 

 com.signalplus.m3مشخصات برنامک  - 7جذول 

 ًام تطًاهک
زؼساز 

 ًصة
 آیکَى تطًاهِ لیٌک کافِ تاظاض زٌّسُ زَسؼِ

قسضذ آًسي  صیافعا

 ٌسطًریٍ سطػر ا
https://cafebazaar.ir/app/co آضیا ضاُ +10000

m.signalplus.m3/?l=fa 

 

 

  

https://cafebazaar.ir/app/com.signalplus.m3/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.signalplus.m3/?l=fa
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 ir.speedupyour.internetبرنامک  7

 اسر. 27ضکل ظاّط تطًاهک هاًٌس ، ضسُ اسرایي تطًاهک کِ تِ صَضذ خَلی ػطضِ 

 

 27شکل 

زّس کِ زض آى جوالزی،  ًوایص هی 28ضکل ای هاًٌس  تا کلیک تط ضٍی زکوِ افعایص تسُ، تطًاهک خٌجطُ

 ضًَس. کاضاکسط تِ کاضاکسط زض صفحِ چاج هی

 

 28شکل 

زّس ٍ زٌْا ضضسِ ظیط ضا کاضاکسط تِ  ظهیٌِ اًجام ًوی هطرص ضس کِ تطًاهک ّیچ کاضی زض خس کستا تطضسی 

 کٌس تطًاهک زض حال اًجام کاض هفیسی اسرزصَض زا کاضتط  کٌس کاضاکسط ضٍی صفحِ ًوایص کاضتط چاج هی

 :(29ضکل )

#!/bin/bash 
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killing unnecessary background apps that are using internet. 

adb -d pinging router (ISP or WIFI) tcp:4444 tcp:23 

adb -d shell exec /data/bb/telnetd -F -b 127.0.0.1 -l 

/data/bb/login 

sleep 1 

telnet localhost 4444 

adb kill-server 

DONE!" 

 

 

 29شکل 

 کٌس. تطای ًوایص زثلیغاذ اسسفازُ هی AirPush  ٍSendDroidّای  ایي تطًاهک اظ سطٍیسّوچٌیي 

 هطرص ضسُ اسر. 8هطرصاذ ایي تطًاهک زض جسٍل 

 ir.speedupyour.internetمشخصات برنامک  -  8جذول 

 ًام تطًاهک
زؼساز 

 ًصة
 آیکَى تطًاهِ لیٌک کافِ تاظاض زٌّسُ زَسؼِ

زٌّسُ  صیافعا

 ٌسطًریسطػر ا
 ضضا ّاضوی +10000

https://cafebazaar.ir/app/

ir.speedupyour.internet/?

l=fa 

 

 

https://cafebazaar.ir/app/ir.speedupyour.internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.speedupyour.internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.speedupyour.internet/?l=fa
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 ir.brdev.shatelبرنامک  8

زّس. خس اظ چٌس ضاًیِ، زٍ زکوِ  )سور ضاسر( ًطاى هی 30ضکل ای هاًٌس  تطًاهک زض ضطٍع، خٌجطُ

لطفا "ّا، زیالَگی تا هسي  گیطز کِ تا کلیک تط ضٍی آى ساظی زض اذسیاض کاضتط قطاض هی ساظی ٍ غیطفؼال فؼال

 (. 30ضکل ضَز ) تِ کاضتط ًطاى زازُ هی "اًجام ضس..."م تاظ ضسُ ٍ خس اظ چٌس ضاًیِ خیا "صثَض تاضیس...

 

 31شکل 

ساظی، ّیچ ػولیازی اًجام  فؼالفؼال/غیط ضس کِ تطًاهک تِ ٌّگام فططزى زکوِ هطرص کستا تطضسی 

 :(31ضکل ) ضَز )خٌْاى اظ زیس کاضتط( لَز هی WebViewزّس ٍ زٌْا لیٌک ظیط زض یک  ًوی

https://demo.akarbasi.ir/shatelnet/counter.php 

 ضَز: کِ ایي زضذَاسر، تِ آزضس ظیط ضیسایطکر هی

https://digiunbox.ir/gadget-review/usb2-to-micro-usb-ugreen/ 

ٍ ایي تطًاهک اظ کاضتطاى سَءاسسفازُ کطزُ ٍ زض حال افعایص آهاض تاظزیس لیٌک تاال اسر. ایي کاض ػالٍُ اظ ایي ض

 ضَز. ساظی، زض ظهاى ٍضٍز تِ تطًاهک ًیع اًجام هی /غیطفؼال ّای فؼال تط ظهاى فططزى زکوِ

 

 31شکل 

 کٌس. ّای زثلیغازی اسسفازُ هی تطای ًوایص اػالىز ٍ خَضِ ػسّای  ّوچٌیي ایي تطًاهک اظ سطٍیس

https://demo.akarbasi.ir/shatelnet/counter.php
https://digiunbox.ir/gadget-review/usb2-to-micro-usb-ugreen/
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 هطرص ضسُ اسر. 9هطرصاذ ایي تطًاهک زض جسٍل 

 ir.brdev.shatelمشخصات برنامک  - 9جذول 

 ًام تطًاهک
زؼساز 

 ًصة
 آیکَى تطًاهِ لیٌک کافِ تاظاض زٌّسُ زَسؼِ

زٌّسُ  صیافعا

 ٌسطًریسطػر ا
/https://cafebazaar.ir/app ػلی کطتاسی +5000

ir.brdev.shatel/?l=fa 

 

 

 

 

 

 

  

https://cafebazaar.ir/app/ir.brdev.shatel/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.brdev.shatel/?l=fa
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 ها سایر برنامک 9

 10جسٍل ّای خیطیي ازػاّای زضٍغیي زاضًس، زض  ّای تطضسی ضسُ کِ هاًٌس تطًاهک طرصاذ سایط تطًاهکه

 شکط ضسُ اسر.

 ها مشخصات سایر برنامک – 11جذول 

 ًام تطًاهک
زؼساز 

 ًصة
 آیکَى تطًاهِ لیٌک کافِ تاظاض زٌّسُ زَسؼِ

سطػر  صیافعا

 ٌسطًریا
2000+ KAMAND 

GAME TEAM 

https://cafebazaar.ir/app/

ayanta.afzayeshesoorat.i

nternet/?l=fa 

 

سطػر  صیافعا

ٍ  3G  ٍ4G ٌسطًریا

 هَزم

1000+ 
FaraRoid 

Development 

Team 

https://cafebazaar.ir/app/

ir.royam.netspeed/?l=fa 

 

wi-fi ػلی هحوسی +500 تاسطػر ًَض 
https://cafebazaar.ir/app/

wifi.bssoratenooore/?l=f

a 

 

سطػر  صیافعا

 ٌسطًریا
500+ Makoran studio 

https://cafebazaar.ir/app/

com.makoran.sorat_inter

net/?l=fa 

 

سطػر 

+WiFi+ٌسطًریًَض)ا

 تلَزَش(

500+ 
 یگطٍُ ًطم افعاض

 اًسضٍسافر

https://cafebazaar.ir/app/

com.fast.all/?l=fa 

 

 

https://cafebazaar.ir/app/ayanta.afzayeshesoorat.internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ayanta.afzayeshesoorat.internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ayanta.afzayeshesoorat.internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.royam.netspeed/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.royam.netspeed/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/wifi.bssoratenooore/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/wifi.bssoratenooore/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/wifi.bssoratenooore/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.makoran.sorat_internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.makoran.sorat_internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.makoran.sorat_internet/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.fast.all/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.fast.all/?l=fa

