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J    دوسـتان عزیز بایـت؛ سـوال هاي خـود را در زمینه تلفـن همراه به
آدرس ایمیـل زیر ارسـال فرمایید.

   J Byte.Hamrah@gmail.com

J    سالم بایت، من تصمیم دارم که یک گوشی دست دوم بخرم. در 
صورت امکان آموزش دهید که قبل از خرید باید به چه نکاتی توجه کنم 
و چه چیز هایی را تست کنم تا از سالم بودن گوشی اطمینان داشته باشم؟

یا  دوم  دست  گوشی  خرید  دارید،  را  خود  همراه  تلفن  گوشی  تعویض  قصد  که  هنگامی 
افراد  از  بسیاری  اما  شود  گرفته  نظر  در  گزینه  یک  عنوان  به  می تواند  همواره  کارکرده 
به هنگام خرید گوشی دست دوم تنها به ظاهر گوشی و میزان آسیب ظاهری آن توجه 
می کنند. در صورتی که موارد دیگری نیز وجود دارند که بایستی به هنگام خرید گوشی 
کارکرده آن ها را مد نظر قرار دهید. در این پاسخ به پرسش شما به معرفی 4 نکته خواهیم 

پرداخت که پیش از خرید گوشی دست دوم باید آن ها را بررسی کنید.
قبل از هر چیز، اطمینان از کارکرد صحیح سخت افزار

نخستین و مهم ترین چیزی که بایستی بررسی نمایید کیفیت سخت افزار دستگاه است. 
یا  باشد  داشته  خراب  دوربین  یک  می کنید  خریداری  که  گوشی  ندارید  دوست  قطعاً 
با  دستگاه  سخت افزار  بررسی  بخورد.  چشم  به  مرده  پیکسل  آن  نمایش  صفحه  بر روی 
مشکالت  از  بسیاری  متوجه  که  دارد  امکان وجود  این  و  نیست  عملی  همواره  نیز  چشم 
نشوید. خوشبختانه هم برای سیستم اندروید و هم iOS اپ هایی وجود دارند که چکاپ 
 Phone ،اپ ها این  برترین  از  یکی  می دهند.  انجام  خودکار  صورت  به  را  سخت افزاری 
این  است.  موجود   iOS و  اندروید  سیستم عامل های  برای  که  است   Doctor Plus

انجام  سنسور ها  و  سخت افزاری  آیتم های  بر روی  تست  نوع   30 این  از  بیش  اپلیکیشن 
و  مجاورتی  حسگر  ژیروسکوپ،  میکروفون،  و  هدفون  مولتی تاچ،  شامل  که  می دهد 
صفحه نمایش می شود. در نتیجه پیش از خرید گوشی، حتماً از فروشنده درخواست کنید 

که با نصب این اپ، سخت افزار دستگاه را چک کنید.
دومین مورد: چک کردن IMEI و اطمینان از وضعیت دستگاه

شماره IMEI، شماره ای 14 رقمی و منحصر به فرد است که به دستگاه شما تعلق گرفته 
سن  سریال،  شماره  مدل،  برند،  همانند  زیادی  اطالعات  شماره  این  طریق  از  است. 
سیاه  لیست  در  آن  قرارگیری  وضعیت  و  نرم افزاری  جزئیات  گارانتی،  وضعیت  دستگاه، 

قابل استخراج است.
برای دستیابی به IMEI کافی است کد زیر را شماره گیری کنید:

*#06#

سپس به آدرس http://www.imeipro.info/check_imei_iphone.html مراجعه 
کرده و کد IMEI را وارد نمایید و نتیجه را مالحظه کنید. نتیجه بسته به نوع دستگاه شما 

متفاوت خواهد بود.
گام سوم: بررسی قفل فعال سازی

 Activation Lock یا فعال سازی  قفل  بررسی   ،iOS چه باشد  اندروید  شما  گوشی  چه 
اهمیت زیادی دارد. چرا که اگر نیاز مند ریست دستگاه باشید، با استفاده از ID شخصی تان 
امکان این کار را نخواهید داشت. برای چک کردن وضعیت قفل فعال سازی آی فون به 
 IMEI شماره  و  کرده  مراجعه   https://www.icloud.com/activationlock صفحه
فعال باشد، بایستی  این دستگاه  را وارد نمایید. اگر Find My iPhone بر روی  دستگاه 
پیش از خرید دستگاه، از فروشنده درخواست نمایید تا آن را غیرفعال کند. اگر دستگاهی 
خود   iCloud شناسه تنظیم  امکان  باشد،  همراه  فعال  فعال سازی  قفل  با  خریده اید،  که 
را نخواهید داشت. در خصوص اندروید راه مستقیمی برای پی بردن به فعال بودن قفل 
ریست  به  اقدام  و  کرده  روشن  را  دستگاه  بایستی  کار  این  برای  ندارد.  فعال سازی وجود 
کردن دستگاه کنید. اگر از شما درخواست شناسه قبلی دستگاه شود به این معناست که 
قفل فعال سازی آن کماکان روشن است. در نتیجه بایستی از فروشنده بخواهید گوشی را 

به طور کامل پاك سازی کند تا امکان تنظیم مجدد شناسه گوگل فراهم شود.
آخرین مورد: چک کردن گارانتی آی فون

https://checkcoverage. آدرس  وارد  آی فون،  گارانتی  وضعیت  کردن  چک  برای 
apple.com/us/en شوید. شماره سریال دستگاه را وارد نمایید تا وضعیت گارانتی آن 

توسط خود اپل مشخص شود.

J    با سالم، اگر امکان دارد، آموزش دهید که چگونه می توان از باز شدن 
ناخواسته کانال  های تلگرام جلوگیری کرد؟

روبه رو  آن  با  اندروید  دستگاه های  کاربران  روز ها  این  که  شایعی  مشکالت  از  یکی 
هستند، باز شدن ناگهانی کانال های تلگرام و عضویت در آن ها است. به عنوان مثال 
در حال کار با یک اپلیکیشن دیگر هستید، اما ناگهان به طور آزار دهنده ای اپلیکیشن 
تلگرام بازشده و از شما در خصوص عضویت در یک کانال تلگرام سوال می شود. این 
علت  مشکل  این  می پردازیم.  آن  آموزش  به  ادامه  در  که  دارد  ساده ای  راه حل  مشکل 
شده  مشکل  این  بروز  باعث  کرده اید  نصب  که  اپلیکیشن هایی  از  یکی  دارد؛  ساده ای 
این  تا  کنید  حذف  دستگاه  روی  از  را  آن  و  یافته  را  اپلیکیشن  این  است  کافی  است. 
مشکل حل شود. پی بردن به این که چه اپلیکیشنی این مشکل را پدید آورده است نیز 
آسان است. طبیعتًا اپلیکیشن بین المللی که از یک مارکت معتبر نصب شده است باعث 
بروز این مشکل نشده است. بلکه اپلیکیشنی که توسط توسعه دهندگان ایرانی طراحی 
بررسی  است  کافی  شما  است.  شده  گنجانده  آن  در  آزار دهنده ای  قابلیت  چنین  شده 
نمایید بعد از نصب چه اپلیکیشن فارسی این مزاحمت برای تان پدید آمده است و آن 

اپلیکیشن را حذف نمایید.

یک کیبورد متفاوت
هوشـــمند  دســـتگاه  های  کیبـــورد  بخـــش 
اندرویـــدی یکـــی از قســـمت  هایی بـــه شـــمار 
مـــی رود کـــه قـــادر هســـتید آن را بـــا نمونه  هـــای 
ـــیله آن  ـــه وس ـــد و ب ـــن کنی ـــث جایگزی ـــخص ثال ش
ــته  ــی داشـ ــتری دسترسـ ــای بیشـ ــه قابلیت  هـ بـ
ــد  ــل اندرویـ ــتم عامـ ــبختانه سیسـ ــید. خوشـ باشـ
بـــه دلیـــل متـــن بـــاز بودنـــش بـــه کاربـــر اجـــازه 
می دهـــد تـــا بســـته بـــه تلفـــن هوشـــمندی کـــه 
ــام  ــواع و اقسـ ــت، انـ ــتفاده از آن اسـ ــال اسـ در حـ
شـــخصی ســـازی  ها را روی محیـــط کاربـــری 
ـــک  ـــما ی ـــه ش ـــه ب ـــن هفت ـــد. ای ـــال نمای ـــود اعم خ
کیبـــورد متفـــاوت و کاربـــردی معرفـــی می کنیـــم 
ـــود  ـــی خ ـــی گوش ـــورد فعل ـــه از کیب ـــی ک ـــا در صورت ت
ـــن  ـــورد را جایگزی ـــن کیب ـــد ای ـــل نداری ـــت کام رضای
ـــش  ـــن اقدام ـــم TouchPal در جدیدتری ـــد. تی آن کنی
ـــود  ـــورد خ ـــد کیب ـــخه جدی ـــعه نس ـــال توس ـــه دنب ب
بـــه نـــام TouchPal 2017 رفتـــه اســـت کـــه بـــا 
دارد.  آن تفاوت  هایـــی  گذشـــته  ســـال  نســـخه 
ـــی  ـــه راحت ـــن نســـخه، TouchPal ب پـــس از نصـــب ای
روی دیوایـــس همـــراه شـــما تنظیـــم می گـــردد و 
می توانیـــد آن را بـــه کیبـــورد پیـــش فـــرض خـــود 
تبدیـــل کنیـــد. پشـــتیبانی کامـــل ایـــن کیبـــورد از 
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــی از دالیل ـــی یک ـــان فارس زب
ابـــزار را مناســـب کاربـــران ایرانـــی می دانیـــم. 

بـــا دانلـــود پکیـــج فارســـی قـــادر هســـتید عـــالوه 
بر اشـــکال متنـــوع یـــک حـــرف بـــه اعـــراب 
ــته  ــی داشـ ــم دسترسـ ــف هـ ــای مختلـ گذاری  هـ
ـــان  ـــت زب ـــات در حال ـــخیص کلم ـــت تش ـــید. قابلی باش
ـــته  ـــی داش ـــت باالی ـــات دق ـــر اوق ـــز اکث ـــی نی فارس
و بـــه کمکتـــان می آیـــد. شـــاید یکـــی از مـــواردی 
ــد  ــرض اندرویـ ــش فـ ــای پیـ ــه روی کیبورد هـ کـ
ــی در  ــدم توانایـ ــد عـ ــر برسـ ــه نظـ ــده بـ آزار دهنـ
شـــخصی ســـازی  های گســـترده روی ایـــن ابـــزار 
اســـت. کیبـــورد مذکـــور کـــه حاصـــل کار تیمـــی 
خـــوش ذوق اســـت بـــه شـــما امـــکان شـــخصی 
ــن  ــه همیـ ــد. بـ ــددی را می دهـ ــازی  های متعـ سـ
ـــود را  ـــه خ ـــورد عالق ـــم م ـــتید ت ـــادر هس ـــت ق جه
بـــرای کیبوردتـــان برگزینیـــد. بخـــش فروشـــگاه 
در  را  تم  هـــا  اقســـام  و  انـــواع   2017  TouchPal

ــا توســـط  ــه برخـــی از آن  هـ ــای داده کـ ــود جـ خـ
ـــی  ـــرای برخ ـــده و ب ـــاخته ش ـــن س ـــران اپلیکیش کارب
نیـــز ملـــزم بـــه پرداخـــت هزینـــه هســـتید. اگـــر 
هیـــچ کـــدام از پوســـته  های موجـــود نظرتـــان 
را بـــه خـــود جلـــب نکـــرد هـــم معطـــل نکنیـــد؛ 
خودتـــان دســـت بـــه کار شـــوید و بـــا اســـتفاده از 
ــان را  ــورد نظرتـ ــم مـ ــازی تـ ــت شخصی سـ قابلیـ
بســـازید. عـــالوه بر ایـــن می توانیـــد از میـــان 
ــای  ــا و اموجی  هـ ــاالی فونت  هـ ــد بـ ــت بلنـ لیسـ

ــاب و روی  ــواه انتخـ ــه دلخـ ــی را بـ ــف یکـ مختلـ
کیبوردتـــان اعمـــال نماییـــد. در بخـــش تنظیمـــات 
ـــاع  ـــر ارتف ـــواردی نظی ـــود م ـــد ب ـــادر خواهی ـــم ق ه
ــدای  ــات، صـ ــودکار کلمـ ــخیص خـ ــورد، تشـ کیبـ
ــد.  ــدی کنیـ ــان و...را پیکربنـ ــپ آسـ ــورد، تایـ کیبـ
ـــا را  ـــده دنی ـــان زن ـــش از 15 زب TouchPal 2017 بی

ـــان  ـــپ آس ـــت تای ـــن قابلی ـــرده و همچنی ـــتیبانی ک پش
ــذارد. ــان می گـ ــوایپ را در اختیارتـ ــا سـ بـ

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

details?id=com.emoji.keyboard.

touchpal&hl=en

فکر کنید و بازی کنید
اگر به بازی هایی به سبک پازل عالقه دارید حتما بخش 
بازی این هفته را دنبال کنید. یک بازی بسیار جالب با نام 
Mini Metro یا مترو کوتاه به شما معرفی می کنیم که یک 

گیم پلی بسیار اعتیادآور در سبک بازی های پازل و فکری 
و  ساخته   Playdigious استودیوی  توسط  که  می باشد 
برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. در این بازی 
شما در نقش یک طراح باید شروع به ساخت و ایجاد مسیر 
مترو های بین شهری کنید و با مدیریت دقیق خود به یکی 
از بهترین طراحان مسیر مترو تبدیل شوید. در این بازی شما 
باید این مسیر ها را به نوعی طراحی کنید که حمل و نقل در 
آن ها پرسرعت ترین روش ممکن باشد. بازی شامل مراحلی 
بسیار چالش برانگیز و سختی می باشد که شما را حسابی 
سرگرم خواهد کرد. هر ایستگاه توانایی نگه داری تعداد کمی 

از افراد را داراست و به همین خاطر باید با سرعت باال مترو ها 
به جابه جایی مسافران بپردازید تا نارضایتی از سوی آن ها 
بر شما وارد نشود چرا که با ناراضی بودن آن ها ممکن است 
از سمتتان برکنار شوید. بازی دارای گرافیکی سه بعدی و 
سرگرم کننده  وبسیار  اعتیادآور  پلی  گیم  همراه  به  زیبایی 
می باشد، همچنین از صداگذاری عالی و طراحی خوبی نیز 
می توان  نیز  بازی  کلی  ویژگی های  از  می باشد.  برخوردار 
به مواردی چون رشد شهر و نیاز به افزایش تعداد مترو ها، 
یازده شهر مختلف در دنیای واقعی برای به چالش کشیدن 
مهارت های شما، رقابت با کاربران جهانی در رقابت های 
روزانه، دارا بودن دو حالت مختلف برای افراد عادی و افراد 
هیجان،  افزایش  برای  فوق العاده  صداگذاری  رنگ،  کور 

طراحی خوب و بدون دیتا عرضه شدنش اشاره کرد.

حواستان به واتس اپ باشد
با توجه به این که در حال حاضر بیشتر کاربران ترجیح 
می دهند از گوشی هوشمند خود برای برقراری ارتباط با 
از  فایل  انتقال  برای  که  خطراتی  کنند،  استفاده  دیگران 
این طریق وجود دارد بسیار بیشتر از گذشته شده است. به 
تازگی هکر ها به این ابزار دیجیتالی و اپلیکیشن های آن 
توجه ویژه تری دارند و ترجیح می دهند زمان خود بیشتر 
صرف اپلیکیشن های مختلف تلفن همراه کنند. با توجه 
اطالعات  که  دارید  شرایط حتما شما هم دوست  این  به 
دیجیتالی تان محفوظ بماند. برای رسیدن به این هدف باید 
حواستان باشد که هیچ وقت فایل های پیوست مشکوك 
را باز نکنید. به تازگی هکر ها از طریق اپلیکیشن واتس 
اپ اقدام به فرستادن فایل های Word ای می کنند که در 
ظاهر سالم و معتبر به نظر می رسند، اما وقتی که آن ها 
می تواند  که  شد  خواهید  ویروسی  گرفتار  می کنید  باز  را 
حساب های  رمز  جمله  (از  شما  خصوصی  اطالعات 
کاربری و اطالعات بانکی) را به سرقت ببرد. به گزارش 
عامل  سیستم  کاربران  که  می رسد  نظر  به   IBTimes

هکر ها  جدید  بدافزار  اصلی  قربانیان  تاکنون  اندروید 
بوده اند. در حال حاضر دو مورد از این ویروس ها شناسایی 
شده که به میزان زیادی در موبایل های کاربران هندی 
واتس اپ گسترش یافته اند. کشور هندوستان جایی است 
و  قدیمی  اندرویدی  فون های  اسمارت  آن  در  هنوز  که 

ارزان قیمت طرفداران زیادی دارند. همین قدیمی بودن 
موبایل و سیستم عامل موجب می شود که گجت در برابر 
تهدیدات امنیتی بسیار آسیب پذیر باشد. گفتنی است که 
هکر ها برای نفوذ به دستگاه های کاربران و مجاب نمودن 
آن ها به باز کردن فایل از نام دو سازمان بزرگ استفاده 
 NIA یا آکادمی دفاع ملی و دیگری NDA کرده اند: یکی
یا آژانس تحقیقات ملی. مقامات کشور هند می گویند که 
استفاده از نام این دو سازمان بزرگ و شناخته شده باعث 
شده که کاربران هندی فریب فایل های ارسالی هکر ها 
شوند.  کنجکاو  آن  محتویات  خواندن  برای  و  خورده  را 
 Economic Times وب سایت در  که  گزارشی  مطابق 
منتشر شده به نظر می رسد که اهداف عمده هکر ها در این 
اقدام بیش از مردم عادی نیرو های شبه نظامی، نیرو های 
پلیس و پرسنل آکادمی دفاع ملی هندوستان بوده اند. هنوز 
مکانیزم عمل دقیق این ویروس های جدید به طور کامل 
مشخص نشده و معلوم نیست که آیا واتس اپ تدبیری 
برای جلوگیری از اشاعه آن ها اندیشیده است یا خیر اما تا 
آن زمان توصیه می کنیم که در صورت استفاده از این پیام 
رسان به هیچ عنوان فایل های ورد مشکوك را باز نکنید. 
بدون شک هکر ها به این اپلیکیشن قانع خواهند ماند و 
به سراغ اپلیکیشن های دیگری نظیر تلگرام، وایبر و دیگر 

پیام رسان های تلفن همراه نیز خواهند رفت.
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