Phone Doctor Plus
Ranked No. 1 phone examiner in 57 countries

About
Phone doctor plus
Bazen cep telefonlarımızın biraz yavaşladığını hissederiz ve bir şeyin
bozuk olup olmadığını merak ederiz, ancak hangi parçası olduğundan
emin olamayız. Sadece bazı küçük sorunlar için telefonlarımızı
tamirhanelere götürmeyiz. Sonuçta, telefonlarda sorun olmasa bile, tamir
atölyeleri genellikle test hizmeti için küçük bir ücret talep ediyor.
Telefonlarımızın sağlık kontrolünü kendi başımıza yapmamızı sağlayan bir
test Uygulaması olması çok uygun olacaktır.
Phone Doctor Plus, kullanıcıların telefonlarının sağlık durumunu otomatik
ve etkileşimli testlerle kolayca kavramasına olanak tanıyan çok kullanışlı
ve pratik bir yazılımdır.

Phone Doctor Plus, yakın zamanda dünya çapında 5,8 milyon
indirmeyi aştı. Tayvan ve Kore'deki App Store'da 2015'in en
çok indirilenini kazanan Google'ın Tayvan ve Kore'deki resmi
Twitter'ı da bu Uygulamayı tavsiye etti. Tayvan'da, uygulama
aynı zamanda akıllı telefonları test etmek için Samsung ve
Sony perakende mağazalarında da kullanılıyor. Resmi olarak
tavsiye edilen ve kullanılan köklü bir fonksiyonel test
uygulamasıdır.

İyi haber şu ki, uygulamanın kişisel sürümü, ister iOS ister
Android için olsun, ücretsiz olarak indirilebilir ve daha fazla
test türü ekledi. Şimdi, Uygulamanın çalıştırdığı testlere bir
göz atalım. Bu demolardan sonra, Uygulamayı hemen
denemek isteyeceğinize inanıyoruz.
✴ Over

2 Millions of User's choice of hardware device testing app

✴ Overall
✴ Utility
✴ Avg.

Top1 app in 17 Countries

Top1 app in 57 Countries

4.7+ Stars of Global User Reviews

FeatureTek Dokunuşla Kontrol

Ortadaki üçgen düğmeye basın, sistem
otomatik olarak kontrol sürecini başlatacaktır.
Kullanıcıların 5 dakikada 30'dan fazla işlevsel
testi tamamlamak için yalnızca ekrandaki
talimatları izlemesi gerekir. Tek dokunuşla
kontrolü geçemeyen kategoriler, daha sonra
bireysel testlerde tekrar test edilebilir.

Checkup ListHoparlör ve Mikrofon

Kullanıcıların dinlemesi için yalnızca
kısa bir müzik parçası çalan birçok
test uygulamasının aksine, Phone
Doctor Plus, düşük frekanstan (300
Hz) yüksek frekansa (16000 Hz)
kadar durumu belirlemek için
otomatik çapraz kontrol çalıştırır, ki
insan kulağından daha doğru .

Alıcı ve Mikrofon

Kulaklıklar ve Mikrofonlar

Hoparlör ve mikrofona ek olarak,

Kulaklıkları takın ve kulaklıkları

alıcılar aynı zamanda kayıt ve

telefonun mikrofonlarına yaklaştırın.

oynatma cihazlarıdır ve Phone

Bu test için, işitme duyunuzu

Doctor Plus hepsinin işlevselliğini

etkileyebilecek çok yüksek bulanık

düşünmüştür.

sesler yayabileceklerinden
kulaklıkları takmamanız önerilir.

Checkup List-

Ön, Arka ve Alt Mikrofonlar

El feneri

Barometre

Birkaç başka mikrofon olmasına şaşırmış
olmalısınız. Phone Doctor Plus, her mikrofonu
ayrı ayrı test eder ve kullanıcıların ses
cihazlarıyla ilgili sorunları tanımlamasına ve
çözmesine yardımcı olur.

Titreşim Motoru
Kullanıcıların telefonlarının kendi titreşimlerini
test etmesine izin vermek için telefonlarını
düz bir masa yüzeyine yerleştirmeleri gerekir.
Evet, bu test de otomatiktir. Telefonu
elinizde tutarsanız veya düz olmayan bir
yüzeye koyarsanız, test başarısız olabilir.
Buna ek olarak, Phone Doctor Plus, farklı
titreşim güç seviyelerini algılayabilir, böylece
telefonların insan elinin bulması zor olan ince
titreşim sorunlarını belirleyebilir.

Tıpkı titreşim motoru testinde olduğu

Kullanıcılar genellikle telefonlarının bir

gibi, telefonun bir masaya

barometre ile donatıldığını bilmiyorlar,

yerleştirilmesi gerekiyor. Amaç, el

bu yüzden o anda bulundukları yerin

feneri yanıp söndüğünde sistemin ışık

barometrik basıncını bilmiyorlar.

kaynağını algılamasına izin vermektir.

Sistem, barometrenin düzgün çalışıp

Yanlış yargılamayı önlemek için bu

çalışmadığını otomatik olarak

testin kapalı alanda yapılması önerilir.

algılayabilir ve test edebilir.

Checkup ListHücresel Ağ

Kablosuz internet

Bluetooth

Bu testin telefonun Wi-Fi modu

Hücresel ağ testinin aksine, bu test

Bluetooth modunu açmanız ve

kapalıyken yapılması gerekiyor. Ağ

bir Wi-Fi ortamı gerektirir ve

çipini, IP'yi, paket sayısını ve

telefonun Wi-Fi modu açık.

telefonu herhangi bir Bluetooth

diğerlerini test etmek için telefonun

cihazına bağlamanız yeterlidir. Test,

çalışan bir SIM karta sahip olması

telefonun Bluetooth etkinleştirme,

gerekir.

arama ve bağlantı yeteneklerini
inceler.

Checkup ListÇağrı Fonksiyonu

Çoklu dokunuş

Dokunmatik ekran

Bu test ayrıca telefona takılı çalışan bir

Yukarıda bahsedilen otomatik testlere ek

Ekranda dokunmaya düzgün

SIM kart gerektirir ve telekomünikasyon

olarak, bazı işlevler, kullanıcıların işlevin

şekilde yanıt vermeyen noktalar

operatörünü, ağı, bağlantı türünü ve

düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek

olup olmadığını kontrol etmek için

telefonun VoIP'yi (İnternet Protokolü

için ekranda birkaç daire görüntülediği

küçük kareleri ortadan kaldırmak

üzerinden Ses) destekleyip

çoklu dokunma gibi testleri tamamlamak

için parmaklarınızı ekranda

desteklemediğini kontrol eder.

için kullanıcılarla etkileşim gerektirir.

kaydırın.

Checkup ListEkran görüntüsü

3D Dokunma

İvmeölçer

Normal bir ekranda bazı tuhaf renkler veya

Parmağınızı ortadaki kırmızı daireye

çizgiler bulmak zor olabilir. Ekranı tamamen

Kullanıcıların, testi tamamlamak

koyun ve kırmızı daire genişleyip en

için belirli bir süre içinde turuncu

dıştaki gri daireye dokunana kadar

topun her daireye başarılı bir

ekrana artan şekilde baskı uygulayın.

şekilde dokunmasını sağlamak

Bazı nispeten daha düşük satış sonrası

için telefonlarını eğmeleri gerekir.

siyah ve tamamen beyaz olarak
görüntüleyerek, kullanıcılar ekran
görüntüsünün düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol edebilirler. İncelemenizi 10 saniye
içinde tamamlayabilirseniz, testi kapatmak
için ekrana iki parmağınızla dokunabilirsiniz.

ekranlarda kırmızı dairenin genişleme
sırasında atlayabileceğini veya sorunsuz
bir şekilde genişleyemeyeceğini
belirtmek gerekir.

Checkup ListJiroskop

Jiroskobun bir telefonda nasıl çalıştığını
ve neden orada olduğunu bilmiyor
olabilirsiniz, ancak kilit bir bileşendir.

Pusula

Küresel Konumlama Sistemi

Bu test aynı zamanda telefonu düz ve

Sistem bir adres ve konum sağlar ve

sabit bir yüzeye yerleştirmenizi ve

kullanıcılar haritaya veya adrese

telefonu daire şeklinde döndürmenizi

göre yakında olup olmadıklarını

Telefonunuzu birkaç kez sallamanız

gerektirir. Telefonu yavaşça çevirin,

yeterlidir; Phone Doctor Plus, jiroskobun

aksi takdirde test başarısız olabilir.

düzgün çalışıp çalışmadığını

Kısacası, testi tamamlamak için

belirleyecektir. Elinizden kaymasını

pusula iğnesinin noktalı dairenin her

önlemek için telefonunuzu sıkıca

kısmından bir tur geçmesine izin

tuttuğunuzdan emin olun.

verin.

basitçe yanıtlar. Konumlandırmada
küçük bir hata olabilir, ancak çok
uzak olmadığınız sürece normal
kabul edilir.

Checkup ListYakınlık sensörü

Uyku / Uyandırma Düğmesi

Telefon harekete yanıt verene kadar

Uyku / Uyanma düğmesine ve Sesi Açma düğmesine aynı anda basın. Burada, Uyut /

elinizi telefonun üst kenarına yaklaştırın.

Uyandır düğmesini kontrol etmek için ekran yakalama hareketi etkinleştirilir. Ana

ve sonra elinizi uzaklaştırabilirsiniz.

Sayfa düğmesi bulunan önceki iPhone modellerinde, hareket Ev ve Uyku / Uyandırma
düğmeleriyle birlikte yapılır. Android telefonlar için bu sadece Uyut / Uyandır
düğmesidir. Ekran görüntüsü kapandığında, diğer testlere devam etmek için ekranı
yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Checkup List-

Ses Düğmesi
Sırayla Sesi Aç ve Sesi Kıs düğmesine
basın. Zaman aralıklarında 1 saniyeden
fazla olmasını unutmayın. Çok hızlı
yaparsanız, sistem testin başarısız
olduğunu belirleyecektir.

Checkup List-

Sessiz tuşu
Sesi kapat düğmesini belirtildiği gibi
değiştirin. Ses düğmesi testi gibi,
geçişler arasındaki zaman aralıklarını 1
saniyeden uzun bırakın, aksi takdirde
sistem, bazı hatalı düğmeler modlar
arasında hızla geçiş yapabileceği veya
atlayabileceği için testin başarısız
olduğunu belirleyecektir.

Checkup ListAna menü tuşu

Kamera

Bu testle ilgili olarak, iki cep telefonu sistemi biraz

Ön ve arka kameralarla ayrı ayrı fotoğraf çekin ve

farklı olabilir. İOS kullanıcıları için, Uygulama

fotoğraﬂarın net olup olmadığını kontrol edin.

menüsünü açmak için Ana Ekran düğmesine hızlıca iki
kez dokunun. Android kullanıcıları için, masaüstüne
dönmek için Ana Sayfa düğmesine basın ve ardından
testi tamamlamak için Uygulamaya dönün.

Checkup ListYüz tanıma

Face ID

Bu test ayrıca ön ve arka kameraların kullanılmasını

Fotoğraﬂarın kullanılabileceği yüz tanımadan farklı

gerektirir. Lensi yüzünüze yönelttiğinizde sistem,

olarak, Face ID testi gerçek bir kişinin yüzünü

doğrulamanın başarılı olup olmadığını otomatik olarak

gerektirir. Ekranın yüzünüzü bir süre taramasına izin

belirleyecektir.

verin, sistem otomatik olarak işlevin düzgün çalışıp
çalışmadığını belirleyecektir.

Checkup List-

Şarj bağlantı noktası
İOS kullanıcıları için, testi geçmek için şarj kablosunu
takmanız ve gücün telefona bağlı olup olmadığını
kontrol etmeniz yeterlidir. Test sırasında telefon şu
anda şarj ediliyorsa, testi tamamlamak için şarj
kablosunu çıkarmanız yeterlidir. Android kullanıcıları
için, belirtilen süre sınırı içinde şarj kablosunu takıp
çıkarın.

Checkup ListDokunmatik Kimlik
(Parmak İzi Tanıma)

Kablosuz şarj etme

NFC

Touch ID (parmak izi tanıma) ile

Kablosuz şarj özelliğine sahip modeller

donatılmış modeller için, kimliği

Bu test ile ilgili olarak, iOS ve Android

bu testi destekleyebilecektir. Ancak,

doğrulanmış bir parmak izini

sistemleri arasında bazı farklılıklar vardır.

bir kablosuz şarj pediniz yoksa, bu

kaydetmeniz gerekir. Yepyeni bir

Android telefonlar için, NFC yongasına sahip

testi atlamayı seçebilirsiniz.

bir kartla dokunmanız yeterlidir. Ancak,

telefonu test ediyorsanız, testi
başarıyla geçmek için önce bir dizi
parmak izi yapılandırdığınızdan emin
olun.

iOS'taki sistem kısıtlaması nedeniyle, testi
tamamlamak için onu bir NFC etiketiyle
algılamanız gerekir. Kablosuz şarj testinde
olduğu gibi, iOS telefonunuzda bu cihaz yoksa
testi atlamayı seçebilirsiniz.

Checkup List-

S Pen
Samsung Note serisi için Phone Doctor
Plus, S Pen testini de destekler. Test iki
aşamaya ayrılmıştır. İlk aşamada, ekrandaki
karelerin renk değiştirmesini sağlamak için
S Pen'i ekranın üzerinde tutmanız gerekiyor.
İkincisi, blokların rengini değiştirmek için
dokunmatik ekranda S Pen'in ucuna
basmanız gerekir.

Checkup ListKnox

Root

Işık sensörü

Samsung için özel olarak tasarlanmış

Bu yalnızca Android için yapılan bir

Yalnızca Android için bir testtir. Test,

yeni bir testtir. Knox, Samsung'un

testtir ve telefonun root olup

telefonun bir ışık kaynağına yakın

özgün ve özel güvenlik teknolojisidir.

olmadığını test etmek için kullanılır.

yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir.

Knox testi geçilmezse garantiyi
etkileyebilir.

Checkup ListKulaklık girişi

Bu aynı zamanda yalnızca Android için bir testtir. Kulaklık ﬁşinizi talimatlara uygun bir süre içinde takın ve
çıkarın. İşlemi aceleye getirmeyin, aksi takdirde sistem testin başarısız olduğunu belirleyecektir.

Checkup ListTeknik Özellikler

IOS kullanıcıları burada model numaralarını ve depolama kapasitelerini seçmelidir ve sistem,
özelliklerin açıklamalarla eşleşip eşleşmediğini doğrulayacaktır. Bu işlevle, kullanıcılar telefon
satın alırken dolandırıcılıklardan kaçınabilir.

Checkup ListFlash Sürücü Depolaması

İşlemci

Bu işlev esas olarak depolamanın kapasitesini ve

CPU ile ilgili bilgileri okuyun. İşlev, model numarası,

okuma / yazma hızını tespit eder. Testi etkinleştirin ve

çekirdek sayısı, mimari, önbellek boyutu, performans

Uygulama otomatik olarak çalıştıracaktır.

endeksleri ve diğerleri gibi daha profesyonel bilgiler sağlar.

Checkup List-

Hafıza
Bu test hafıza, erişim hızı vb. Hakkında bilgi
sağlayacaktır. Siz de sadece etkinleştirirsiniz ve
Uygulama testi sizin için otomatik olarak çalıştırır.

iOS Sürümü
Farklı modeller için farklı testleri desteklemenin
yanı sıra, iOS ve Android sürümlerinin arayüzleri ve
işlevleri arasında farklılıklar vardır. Telefonunuzun
pilini, depolama kapasitesini, CPU'sunu, belleğini,
teknik özelliklerini ve ağ kullanım bilgilerini
görüntülemek için işlev listesinde "Durum" öğesini
seçin.

iOS feature

Batarya
Pil durumu için, pil gücünün daha ne kadar
dayanabileceğini, mevcut şarj durumunu ve
şarj geçmişini görebilirsiniz. Phone Doctor
Plus'ı yükledikten sonra şarj geçmişi kayda
başlar ve şarj döngüsü sayısı pil sağlığını
belirler. Phone Doctor Plus'ın kayıt tutmayı
doğru şekilde yürütmesi için arka planda
çalışmasına izin vermeyi unutmayın.

iOS feature

Depolama
Depolama durumu için SSD'nin temel
toplam kapasitesini, kullanılan kapasitesini
ve okuma / yazma hızını görebilirsiniz.
Sağdaki her albümdeki fotoğraf sayısını
görüntülemek için sola kaydırın ve
düzenlemek isteyebileceğiniz albümleri
kontrol edin.

iOS feature

Hafıza

İşlemci
CPU kısmı için, farklı modeller

Bellek durumu için, her bellek ayırma

arasındaki performansı karşılaştırmak

türü için kullanılan hızı ve yüzdeyi

için Tek Çekirdekli ve Çok Çekirdekli

görebilirsiniz.

olmak üzere iki puan görebilirsiniz ve
veriler değerli bilgiler sunar.

iOS feature

Teknik Özellikler
Teknik özellikler durumu, model
numarası ve boyutu gibi temel
bilgiler ile ekran, kameralar ve
sensörler üzerindeki bilgiler dahil
olmak üzere telefonunuzun ayrıntılı
donanım bilgilerini gösterir.

Ağ
Ağ durumu, veri kullanımını izlemek ve
mobil veri kotasını ayarlamak için
kullanılabilir. Aylık planları sınırlı mobil
veri kotasına sahip kullanıcılar için bu
işlev oldukça kullanışlıdır.

For Android
version
Android sistemi iOS sistemi kadar kısıtlı değildir, bu nedenle
Uygulama daha fazla işlevi destekler. Phone Doctor Plus, bu
sefer Android sürümünde epeyce değişiklik yaptı. Yenilenmiş
bir arayüze sahip olmanın yanı sıra, epeyce yeni özellik var.
Şimdi, hangi değişikliklerin yapıldığına bir bakalım

Android feature
Donanım Durumu

Üst alan, geçilen ve başarısız olunan test öğelerinin sayısını gösterir. Alttaki
alanlar, tıpkı Uygulamanın iOS sürümü gibi pil sağlığı, depolama kapasitesi,
bellek ve ağ kullanımı ile ilgili bilgileri gösterir ve bu kategorilere basarak
daha fazla ayrıntıya erişebilirsiniz.

Android feature

Telefon İncelemesi
Bu işlev yalnızca Android sistemli telefonlarda kullanılabilir.
Cihazınızın içindeki bileşenlerin tamamının fabrikada orijinal
olup olmadığını test edebilir. Bu işlev, telefonunuzu onarıma
göndermeden önce ve onarımdan geri aldıktan sonra
karşılaştırmak için uygundur. Bazı insanlar, dürüst olmayan
satıcıların telefonlarındaki bazı rastgele parçaları
değiştirmesinden endişelenebilir. Önce durumu kaydetmek
için Phone Doctor Plus'ı kullanın. Telefonu geri aldığınızda,
parçaların satış sonrası parçalarla değiştirilip
değiştirilmediğini görmek için Uygulamayı kullanarak önceki
ve sonraki durumu karşılaştırabilirsiniz.

Android feature

Temizlemek
Önbellek temizleme ayrıca Android telefonlarla sınırlı
bir işlevdir. Açılan her bir Uygulamanın ne kadar
bellek aldığını gösterebilir. Bellek aşırı yüklenmişse,
telefonunuzun sorunsuz çalışmasını sağlamak için
basit bir dokunuşla temizleyebilir veya kullanılmayan
Uygulamaları kapatabilirsiniz. Android sistem
sürümünün sınırlaması nedeniyle, bazıları tek
dokunuşla temizlemeyi desteklemeyebilir.

Android feature
Batarya
Pil durumu, iOS sürümüne biraz benzer. Pil sağlığını ve diğer işlevleri
ve Uygulamaları kapatarak ne kadar süre eklenebileceğini gösterir.
Uygulamanın Android sürümü, pil aşırı ısınma uyarısı ve pil sağlık
kontrolü ekler. Pil aşırı ısınma uyarısı, telefon çok ısındığında bildirim
göndererek kullanıcılara telefonlarına kısa bir ara vermeleri
gerektiğini hatırlatır.
Pil sağlığı kontrolü, bu sürümde eklenen yeni bir özelliktir. Pil,
Uygulamanın pil sağlığını kontrol etmesine izin vermek için 10 dakikal
ık bir deşarj döngüsünden geçer. Bu işlev yalnızca pil hala% 60'tan
fazlaysa çalıştırılabilir. Kullanıcılar, telefonlarının eskisinden daha hızl
ı güç tükettiğini hissederse, telefonları test etmek için bu işlevi
kullanma zamanı gelmiştir.

Sonuç
Phone Doctor Plus, ücretsiz bir Uygulama olarak mümkün olduğunca çok sayıda test işlevi içerir.
Sistem kısıtlaması nedeniyle bazı testler tam otomatik olmayabilir. Bununla birlikte, çoğu kullanıcı için
Uygulama pratik ve hızlıdır ve yeterli profesyonel test yetenekleri sağlayabilir.
Phone Doctor Plus, test yeteneklerini ve kullanılmış telefonların takas değeri değerlendirme işlevini bir
araya getirir, böylece kullanıcılar ﬁyat karşılaştırmasında zamandan tasarruf edebilir ve daha doğru
tahminler elde edebilir. Telefon işlevlerini test etmek isteyen veya telefon satın almak veya satmak
isteyen kullanıcılar için Phone Doctor Plus çok faydalı bir Uygulama olabilir.
Ticari test yapmak istiyorsanız, profesyonel bir sürüm satın almak için Phone Doctor Plus ekibiyle
iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel sürüm, 80'e kadar test türü ve daha gelişmiş testler sağlar. Phone
Doctor Plus'ın teknolojisi şu anda Tayvan'daki büyük kanallarda ve Foxconn fabrikalarında
kullanılmaktadır.

İlgili Bağlantılar
(iOS indirme)
(Android indirme)

