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ــام  ــا ن ــکلی ب ــه مش ــتند ک ــراد هس ــیاری از اف بس
ــته از  ــن دس ــد. ای ــواب« دارن ــدن از خ ــدار ش »بی
افــراد همیشــه دوســت دارنــد، زمــان داشــته باشــند 
ــواب  ــر رختخ ــد و دیرت ــتر بخوابن ــد بیش ــا بتوانن ت
ــدن  ــدار ش ــک بی ــدون ش ــد. ب ــرک کنن ــود را ت خ
ــرد  ــوا س ــه ه ــی ک ــم در روزهای ــواب آن ه از خ
ــات  ــی از اوق ــت. در بعض ــانی نیس ــت، کار آس اس
جاذبــه میــان پلک هایتــان بــه قــدری خواهــد 
ــه  ــک وزن ــما ی ــک ش ــر پل ــه ه ــگار ب ــه ان ــود ک ب
ســنگین وصــل کرده انــد و اجــازه بــاز شــدن 
پلک هایتــان را نداریــد. بــه هــر حــال تجربــه 
ثابــت کــرده اســت در چنیــن شــرایطی اگــر آالرم 
ــدازه  ــه ان ــید، ب ــرده باش ــال ک ــود را فع ــی خ گوش
کافــی بــرای هوشــیار شــدن شــما کافــی نخواهــد 
ــه یــک شــوک بیشــتر خواهیــد  ــود و احتیاجــی ب ب
داشــت. بســیاری از کارشناســانی کــه در رابطــه بــا 
ــد کــه اگــر  ــاد دارن ــد، اعتق خــواب تحقیــق می کنن
بخواهیــد بــه طــور کامــل و راحــت از خــواب بیــدار 
ــه  ــا توج ــد. ب ــت کن ــد فعالی ــما بای ــز ش ــوید، مغ ش
ــه شــما اپلیکیشــنی  ــه ب ــن هفت ــوارد ای ــن م ــه ای ب
ــش  ــاد چال ــا ایج ــا ب ــرد ت ــم ک ــی خواهی را معرف
ــر  ــدن ب ــروز ش ــرای پی ــب ب ــی مناس ــان راه برایت
خــواب بــه وجــود آورد. ایــن اپلیکیشــن جــزو 
ــا  ــه ب ــت ک ــداری اس ــاعت هش ــن های س اپلیکیش

ایجــاد چالــش بــرای شــما یــک روش بســیار موثــر 
ــن  ــی آورد. ای ــود م ــه وج ــدن ب ــیار ش ــت هوش جه
ــی  ــا زمان ــام دارد و ت ــه shake it Alarm ن برنام
ــدر  ــد اینق ــرآورده نکنی ــته اش را ب ــما خواس ــه ش ک
ــور شــوید  ــه شــوید و مجب ــا کالف ــد ت ــگ می زن زن
ــد. ــاز دل بکنی ــش از خــواب ن ــرای ســاکت کردن  ب
اپلیکیشــن  یــک  ظاهــر  Shake�it Alarm در 

ســاعت هشــدار معمولــی اســت؛ شــما ماننــد 
تمامــی برنامه هــای آالرم دیگــر، زمــان زنــگ 
تــا  می کنیــد  را انتخــاب  آن  آهنــگ  و  زدن 
صبــح روز بعــد شــما را از خــواب بیــدار کنــد. 
نمایــش وضعیــت آب و هــوا و اخبار مهــم روز 
ــعه  ــه توس ــتند ک ــه ای هس ــای اضاف هم قابلیت ه
ــن اپلیکیشــن در  ــتر ای ــی بیش ــرای کارای ــده ب دهن
ــه  ــزی ک ــا چی ــت. ام ــرار داده اس ــر ق ــار کارب اختی
ایــن اپلیکیشــن را بــه ســاعت هشــدار منحصــر بــه 
فــردی تبدیــل کرده، نحوه غیــر فعــال کــردن 
 Shake�it Alarm صــدای زنــگ آن اســت. در
بــرای  و  نیســت،   Snooze گزینــه  از  خبــری 
ــن  ــد یکــی از ای ــگ بای ــاکت شــدن صــدای زن س
ــدت  ــه ش ــل را ب ــد: موبای ــام بدهی ــه کار را انج س
ــم  ــر ه ــت س ــرعت و پش ــه س ــد، ب ــکان بدهی ت
ــر  ــه اگ ــن ک ــا ای ــد ی ــه بزنی روی صفحــه آن ضرب
دو روش اول عمــل نکــرد بــر ســرش داد بکشــید. 

ــدون شــک اگــر دو روش اول باعــث هوشــیاری  ب
ــث  ــید باع ــرش می کش ــه س ــود، دادی ک ــما نش ش
ــر  ــد. اگ ــاز کنی ــم هایتان را ب ــا چش ــد ت ــد ش خواه
ــن  ــرای شــما جــواب نمی دهــد ای ــا ب ــن روش ه ای
اپلیکیشــن قــادر اســت تــا بــه یکــی از شــماره های 
موجــود در گوشــی شــما پیامکــی ارســال کنــد و از 
ــر  ــد. اگ ــدار کن ــما را بی ــا ش ــد ت ــرد بخواه آن ف
ســخت از خــواب بیــدار می شــوید حتمــا ایــن 

ــد: ــان کنی ــه را امتح برنام

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.ingyomate.shakeit&hl=en

هیچ وقت خواب نمانید

بــازی Mars یــا مریخی هــا یکــی از جذاب تریــن 
بازی هــای دو بعــدی اســت کــه یــک محیــط کاربــری 
بســیار ســاده دارد. طراحــی محیــط ایــن بازی بــه قدری 
چشــم نــواز اســت کــه می توانــد بــه ســادگی شــما را 
معتــاد خــود کنــد. در ایــن بــازی بــه هــر بازیکــن نقش 
فضانــوردی داده خواهــد شــد. کاراکترهــای مــارس باید 
بتواننــد بــا اســتفاده از ابــزاری کــه بهشــان داده شــده و 
بیشــتر بــه یــک جــت پــک شــباهت دارد، مســیری از 
ســیاره مریــخ را طــی کننــد. بــدون شــک بــرای انجــام 
ــد  ــوخت خواه ــه س ــاج ب ــورد احتی ــر فضان ــن کار ه ای
داشــت. در طــول مســیر بــازی ایســتگاه های ســوخت 
دهــی وجــود دارنــد و شــما بایــد تمــام مــدت حواســتان 

بــه میــزان ســوختتان باشــد و ســعی کنیــد قبــل از تمام 
شــدن ســوخت، خــود را بــه ایســتگاه بعــدی برســانید 
و بــا دریافــت انــرژی مســیر بیشــتری را پیــش رویــد. 
ــت  ــه دو انگش ــاز ب ــازی نی ــط ب ــرل محی ــرای کنت ب
ــه  ــپ صفح ــمت چ ــس قس ــا لم ــت. ب ــد داش خواهی
ــرواز  ــت پ ــمت راس ــه س ــورد ب ــود، فضان ــش خ نمای
خواهــد کــرد و بــا انجــام عکــس همیــن حرکــت هــم 
قــادر خواهیــد بــود تــا بــه ســمت چــپ برویــد. فــرود 
ــرای  ــد بســیار آرام باشــد و ب ــه ایســتگاه ها بای ــما ب ش
ــا  ــا هــر دو ســمت صفحــه را ب ــن کار الزم اســت ت ای
هــم بگیریــد تــا ســرعت فضانــورد کاهــش پیــدا کنــد. 
 https://goo.gl/XVTIMZ

با مریخی ها بازی کنید

بســیاری از افراد هستند که به آرشیو کردن اطالعات خود 
عالقه ویژه ای دارند و دوســت دارند از همه چیز آرشیوی 
برای خود داشته باشند. به عنوان مثال نامه ها یا کارت های 
تبریک یا هر چیزی که برایشان ارسال می شود را در جایی 
برای خودشان نگه می دارند. معموال حافظه گوشی برای نگه 
داشتن اطالعات دچار مشــکل است و با توجه به این که 
عکس ها، فیلم ها یا برنامه ها باعث پر شدن حافظه می شوند، 
نگه داشــتن اطالعاتی نظیر پیامک ها ممکن است برای 
طراحان پلتفرم ها اولویت نداشته باشد. به همین خاطر دیده 
می شود که در بخش تنظیمات اس ام اس ها محدودیتی برای 
نگهداری پیامک ها وجود دارد و به عنوان مثال شــما تنها 
می توانید ۱۰۰ پیامک را ذخیره کنید و بعد از رسیدن به این 
سقف به صورت خودکار دیگر پیامک هایی که با یک فرد 
خاص رد و بدل کرده اید، پاک خواهند شد. اگر دوست دارید 
که آرشیوی از پیامک های خود داشته باشید، به شما روشی 
را آموزش خواهیم داد که به سادگی این امکان را برای شما 
فراهم خواهد ساخت. تهیه نسخه پشتیبان از پیامک های یک 
تلفن هوشمند اندرویدی در جیمیل بسیار ساده است. برای 
این کار الزم اســت تا برنامه SMS Backup پالس را از 
گوگل پلی دانلود کرده و آن را نصب کنید. همچنین نیاز است 
 که یک حساب کاربری جیمیل هم داشته باشید. اپلیکیشن

SMS Backup+ برای شروع به کار نیازمند دسترسی به 

پروتکل IMAP در حساب کاربری جیمیل است. پس پیش 
از هر چیزی وضعیت حســاب کاربری خود را برای یک بار 
هم که شده چک کنید. برای این کار وارد حساب کاربری 
 Settings –> Forwarding جیمیل خود شوید و مسیر
and POP/IMAP را دنبــال نمایید. فعال بودن پروتکل 

IMAP را چک کرده و ســپس با اسکرول به سمت پایین 

صفحه، تغییرات اعمال شــده را ذخیره نمایید. بعد از نصب 
برنامــه اولین قدم برای راه اندازی این اپلیکیشــن متصل 
کردن آن به حســاب کاربری جیمیلتان است. روی گزینه 
Connect  موجود در صفحه اول اپلیکیشن ضربه بزنید. 

پس از آن حساب های موجود روی تلفن هوشمندتان برای 
شما نمایش داده می شود و مجبور هستید برای تهیه نسخه 
پشــتیبان از پیام های خود یکی از این حساب های کاربری 
جیمیل را به دلخواه انتخاب نمایید. حساب کاربری مورد نظر 
را انتخاب و ســپس مجوزهای الزم را به آن بدهید. پس از 
آن پنجره ای برای تهیه فوری نسخه پشتیبان برای شما به 
نمایــش در می آید. می توانید با کلیک روی گزینه Skip از 
ایــن مرحله گذر کرده و یا با انتخاب گزینه Backup  فوراً 
از پیام های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. اگر دوست دارید 
که به صورت اتومات این کار برایتان انجام شود، می توانید 
تنظیماتی را انجام دهید که به عنوان مثال هر یک هفته از 

اس ام اس های شما پشتیبان گرفته شود.

ذخیره پیامک ها با استفاده از جی میل
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 دوســتان عزیز بایت؛ ســوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.
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 ســالم بایت، اگر امکان دارد روشی را آموزش دهید که با استفاده 
از آن بتوان با یک شماره دایورت شده، به طور مستقیم تماس برقرار 

کرد.

در گوشــی های تلفن همراه قابلیتی به نام Divert یا انتقال مکالمه وجود دارد. بدین 
صــورت که هنگامی که خط خود را بر روی شــماره ای دایورت می کنید، از این پس 
هر تماسی با شما گرفته شود به طور اتوماتیک به شماره مورد نظر تعیین شده منتقل 
می گردد. در نتیجه هیچ کس نمی تواند به طور مســتقیم با خط شــما تماس بگیرد و 
گوشی شما هیچ گاه زنگ نخواهد خورد. بسیاری افراد از این کار جهت این که به هیچ 
تلفنی پاســخ ندهند اســتفاده می کنند. اما از آنجا که دست باالی دست بسیار است 
قصد داریم ترفندی جالب را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن می توانید به طور 
مســتقیم با خطی که دایورت شده اســت تماس بگیرید! قطعًا فردی که خط خود را 
دایورت کرده اســت شگفت زده می شود که چطور شما توانسته اید با او تماس بگیرید، 
بدون این که تماس تان دایورت شود! این روش بر روی کلیه گوشی هایی که قابلیت 

دایورت را دارا هستند قابل انجام است.
بدین منظور : شما بایســتی شماره خودتان را بر روی شماره ای که قصد دارید با آن 
 تماس بگیرید دایورت کنید، ســپس از خط خودتان بــا خط خودتان تماس بگیرید!  
جهــت فهم بیشــتر مثالی می زنیــم: فرض کنید شــماره شــما ۰۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰ 
اســت. شــماره فردی هم کــه قصد دارید بــا او تمــاس بگیرید )کــه خطش را 
دایــورت کــرده اســت( ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰ اســت. در گوشــی بــه بخــش مربوط 
برویــد.  )Call Forwarding گوشــی ها  بعضــی  )در   Divert تنظیمــات   بــه 
 خط خود را بر روی شماره ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰ که شماره فرد مورد نظر است دایورت کنید.
اکنــون توســط همین گوشــی و همیــن خــط خودتان کــه اکنــون دایورتش 
 کرده ایــد با شــماره ۰۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰ که شــماره خودتان اســت تمــاس بگیرید.

با این کار خط طرف مقابل زنگ می خورد و شما بوق آزاد می شنوید که به منزله برقراری 
 تماس مستقیم با فرد مورد نظر است؛ به این ترتیب از دایورتی که صورت گرفته عبور کرده اید.
از  اعــم  همــراه  تلفــن  خطــوط  کلیــه  روی  بــر  روش  ایــن 
اســت. انجــام  قابــل  و  شــده  تســت  ایرانســل   اول،   همــراه 
در پایان دقت کنید پس از برقراری تماس، خط خود را از حالت دایورت خارج کنید.

 ســالم بایت، لطفا راهی را آموزش دهید که با استفاده از آن بتوان 
کلیه تماس ها و اس ام اس های یک فرد را بالک کرد. سیســتم عامل 

گوشی من iOS  هفت می باشد.

 برای این کار ابتدا وارد Settings شوید. اکنون به Phone و سپس Blocked بروید.
ســیاه،  لیســت  بــه  جدیــد  مخاطــب  یــک  کــردن  اضافــه  بــرای  حــال 
کنیــد. انتخــاب  را  نظــر  مــورد  مخاطــب  و  کــرده  لمــس  را    Add New 

هم چنین در صورتی که شــماره فرد مورد نظر در لیســت مخاطبین شــما نیســت 
 و در لیســت آخریــن تماس ها اســت، کافی اســت بدیــن صورت عمــل کنید:
 وارد Phone شوید. در قسمت  Recents، لیست آخرین تماس های شما قابل مشاهده است.
 اکنــون حــرف i کــه در کنــار شــماره مــورد نظــر اســت را لمــس کنیــد.
Block ths caller انتخــاب  بــا  صفحــه،  ایــن  پاییــن   در 
کنیــد. اضافــه  گوشــی  ســیاه  لیســت  بــه  را  شــماره  ایــن   می توانیــد 

الزم بــه ذکر اســت اگر شــماره ای که قصــد مسدودســازی آن را داریــد نه در 
لیســت مخاطبین شماســت و نه در لیســت آخرین تماس ها بایســتی ابتدا شماره 
 را به لیســت مخاطبین اضافه کنید و ســپس طبق روش اول آن را مســدود کنید.

همچنین دقت کنید با این روش مسدودســازی کلیه تماس های تلفنی و پیامک های 
مخاطب مورد نظر مســدود می شود و به دست شما نمی رسد. مخاطب مسدودشده در 
صورت تماس تلفنی با شما پیام اشغالی خواهد شنید و در صورتی که صندوق صوتی 

خط شما فعال باشد، راهی صندوق صوتی تان خواهد شد.

 ســالم بایت، چگونه می توان در اندروید، صفحات خانگی را حذف 
یا اضافه کرد؟

ابتــدا در یکــی از صفحــات خانگــی، دو انگشــت خــود را بــا فاصلــه بــر 
ــد. ــک کنی ــم نزدی ــود را ه ــت خ ــپس دو انگش ــد. س ــرار دهی ــه ق  روی صفح
ــد داشــت. ــه صفحــات خانگــی خواهی ــی از کلی ــد کل ــد کــه یــک دی ــد دی  خواهی
اکنــون بــرای حــذف یــک صفحــه خانگــی کافــی اســت صفحــه مــورد 
ــغال  ــطل آش ــن س ــمت آیک ــه س ــرده و ب ــاب ک ــود انتخ ــت خ ــا انگش ــر را ب نظ
اســت. شــده  حــذف  نظــر  مــورد  صفحــه  کــه  دیــد  خواهیــد   بکشــید. 
هم چنیــن بــرای اضافــه کــردن یــک صفحــه جدیــد کافــی اســت آیکــن عالمــت 

ــد. به عــالوه را لمــس نمایی


