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پرسشوپاسخهمراه

J    دوستان عزیز بایت؛ سوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به آدرس
ایمیل زیر ارسال فرمایید.

   J Byte.Hamrah@gmail.com

J    با عرض سالم و تشکر از تیم خوب بایت. می خواستم بپرسم روت
چیست؟ و چرا باید دستگاه اندرویدی خود را روت کنیم؟

را  کردن  روت  اصطاح  حتماً  هستید  اندرویدی  تبلت  یا  گوشی  یک  کاربر  اگر  سام. 
شنیده اید اما روت کردن چیست و چه فوایدی دارد و آیا باید از روت کردن هراس داشته 

باشیم؟
روت در لغت به معنای ریشه و اصطاحاً روت کردن به زبان ساده یعنی دسترسی ریشه ای 
به دستگاه اندرویدیتان. وقتی گوشی را برای اولین بار روشن می کنید در قسمت تنظیمات 
یا Settings می توانید گزینه های زیادی را به دلخواه خود تغییر دهید اما این تنظیمات 
تنها چیزهایی هستند که سازنده گوشی اجازه تغییر در آن ها را داده است. حال آن که با 
روت کردن می توانید هر تغییری که دلتان خواست در گوشی بدهید. روت کردن گارانتی 
دستگاه شما را باطل می کند (هر چند که می توانید دستگاه را مجدداً از حالت روت خارج 
کنید) و کمی ریسک هم دربر دارد اما اگر طبق راهنما ها عمل کنید هیچ گاه به مشکلی 

بر نخواهید خورد. پس آیا روت کردن ارزش کمی ریسک را دارد؟ به نظر ما بله.
سام بایت!من یک گوشی جی ال ایکس 2690 دارم! مدتی است که زیاد هنگ می کند 
و دوستی به بنده پیشنهاد داد که ریست فکتوری انجام بدم. می خواستم ببینم چه طور 

می توانم این کار را انجام دهم؟
سام دوست عزیز، برای ریست کردن گوشی کد 2680 رو وارد کنید.

J    با سالم و خسته نباشید. بنده جدیدا یک گوشی سامسونگ گلکسی
 )USB ایس خریدم. وقتی می خواهم آن را به رایانه وصل کنم گزینه )اتصال
نمایش داده نمی شود و باید حتما چند بار گوشی را خاموش و روشن کنم تا 

گزینه نمایش داده شود. اشکال کار کجاست؟
سام . شما از قسمت تنظیمات گوشی قسمت اتصاالت گزینه use cable یا گزینه ای در 
ارتباط با اتصال نرم افزا رو انتخاب کنید و همچنین نرم افزار مربوط به گوشی رو نصب کنید.

J    .دارم و می خواهم روی آن بلوتوث نصب کنم s4 سالم. من یه گوشی
اگر امکانش است بنده را راهنمایی بفرمایید.

اگر iOS 7 نصب کرده باشید و قصد انتقال فایل به iOS 7 رو داشته باشید می تونید از 
تکنولوژی Air Drop استفاده کنید اما به طور کلی در حال حاضر برای فعال سازی بلوتوث 
بهترین راه استفاده از Airblue Sharing است که نیاز مند جیلبریک بودن گوشی است. 
هم  ایران  داخل  در  البته  نیست.  رایگان  که  دارد  الیسنس  به  نیاز   Airblue Sharing

الیسنسش به فروش می رسد، اگر جست وجو کنید سایت هایی هستند که الیسنس این 
برنامه رو برای فروش گذاشتند.

J    سالم آیا می شود عکس پاک شده در گوشی اندروید را بدون روت
کردن ریکاوری کرد؟

با سام اگر بر روی کارت حافظه با شد با استفاده از نرم افزار ها بله.

J    سالم خدمت سروران عزیز بنده گوشی سونی اکسپیرا پی دارم و
اینترنت GPRS هم وصل می باشد. چطوری می توانم گوشی را به لپ تاپ 
وصل کنم و اینترنت را برای لپ تاپ به اشتراک بگذارم؟ ممنون می شوم 

هر چه زودتر راهنماییم کنید باتشکر
شما گوشی را با کابل به سیستم وصل کنید و بعد نرم افزار مربوط به گوشی را در سیستم 

نصب کنید بعد می توانید از اینترنت استفاده کنید

J    باتری اوایل   .i9300 مدل  دارم   S3 یک  که  است  سال  یک 
حتی  می شودو  خالی  زود  خیلی  جدیدا  ولی  بود  خوب  بسیار  گوشی 
نشد.  درست  هم  باز  کردم  خریداری  جدید  باتری  یک  این که  از  بعد 
به  ولی  می شود  پر  باتری 100درصد  می کنم  به شارژ وصل  که  زمانی 
اصال  اگر  می رسد.  به 98درصد  می کنم  قطع  را  اتصال  این که  محض 
چیست؟ چاره  میدارم.  نگه  را  شارژ  روز   2 نهایتا  نکنم  کار  گوشی  با 

به احتمال زیاد باید باتری کالیبره شود.

J    معمولی )بدون وای فای ( به ADSL با سالم رایانه من به وسیله مودم
اینترنت وصل می شود. می خواستم بپرسم که آیا راهی است تا من بتوانم 
 sony xperia L موبایلم را به اینترنت وصل کنم؟ درضمن مدل موبایل بنده

می باشد. با تشکر.
 internet از طریق کابل می شود، کابل گوشی را به سیستم خود وصل کنید. سپس گزینه ای به نام
pass-through ظاهر می شود. این گزینه اینترنت رایانه را برای موبایل share می کند.

ایست، وارد نشوید!
قفل گـــذاری در تلفن  هـــای هوشـــمند معمـــوال 
ــت  ــه دوسـ ــود کـ ــام می شـ ــی انجـ روی چیز هایـ
نداریـــم دیگـــران آن هـــا را مشـــاهده کننـــد ایـــن 
برجســـته ترین  و  امتیـــازات  از  یکـــی  مـــورد 
ویژگی  هـــای یـــک گوشـــی خـــوب اســـت. زیـــرا 
امـــر محافظـــت از اطاعـــات خصوصـــی از همـــان 
ــد  ــراه مـ ــای همـ ــاخت تلفن  هـ ــان سـ اول در زمـ
ـــراه  ـــن هم ـــدگان تلف ـــازندگان و مصرف کنن ـــر س نظ
ــا بـــه امـــروز هـــم ادامـــه دارد. بـــوده اســـت و تـ
 App Protector ــه ــن هفتـ ــزار ایـ ــوان نرم افـ عنـ
Pro کـــه بـــه وســـیله آن می توانیـــد بـــر روی 

قســـمت  های مختلـــف گوشـــی خـــود رمـــز قـــرار 
دهیـــد و مشـــاهده آن را بـــرای افـــراد دیگـــر غیـــر 

ممکـــن کنیـــد. 
بســـیار  نرم افـــزار  یـــک   App Prptectpr Pro

ـــخصی  ـــات ش ـــت اطاع ـــه محافظ ـــد در زمین قدرتمن
در گوشـــی  هایی بـــا سیســـتم عامـــل اندرویـــد 
ــر  ــد هـ ــما می توانیـ ــه شـ ــوری کـ ــد.به طـ می باشـ
برنامـــه کاربـــردی یـــا نـــرم افـــزاری کـــه مایـــل 
باشـــید روی تلفـــن همـــراه شـــما قفـــل شـــود بـــا 
اســـتفاده از ایـــن برنامـــه دسترســـی آن بـــرای 

دیگـــران محـــدود شـــود.
ــود  ــای خـ ــما روی پیامک  هـ ــه شـ ــد این کـ  ماننـ

ـــا  ـــری عکس ه ـــن Gmail، گال ـــر روی اپلیکیش ـــا ب ی

ــد.  ــز بگذاریـ ــود رمـ ــا حتـــی روی مارکـــت خـ و یـ
حســـاس  افزار هـــای  نـــرم  فقـــط  می توانیـــد 
ـــث  ـــر باع ـــن ام ـــد، ای ـــل کنی ـــان را قف ـــن همراهت تلف
ــان را  ــن همراهتـ ــه تلفـ ــی کـ ــود در مواقعـ می شـ
بـــه کســـی می دهیـــد خیالتـــان از حفـــظ امنیـــت 

ــد. ــت باشـ ــخصی تان راحـ ــات شـ اطاعـ
ـــراری  ـــرای برق ـــد ب ـــزار می توانی ـــن نرم اف ـــما در ای ش
ـــت از دو  ـــان اس ـــد نظرت ـــه م ـــی ک ـــت برنامه  های امنی
ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــد ب ـــتفاده کنی ـــاوت اس ـــوی متف الگ
 pattern) ـــو دار ـــز الگ ـــک رم ـــا ی ـــددی ی ـــز ع ـــه رم ک

ـــد. ـــاب کنی ـــان انتخ ـــرم افزارهایت ـــرای ن lock) ب

ـــوار  ـــمت ن ـــا در قس ـــرم افزار ه ـــردن ن ـــاز ک ـــس از ب  پ
ـــود. ـــر می ش ـــل ظاه ـــت قف ـــک عام ـــت ی وضعی

 بـــرای دوبـــاره قفـــل کـــردن نـــرم افزار هـــا شـــما 
می توانیـــد از دو روش اســـتفاده کنیـــد صفحـــه 
ـــر روی  ـــا ب ـــتراحت وارد شـــود ی ـــت اس ـــه حال گوشـــی ب

ـــد.  ـــد کنی ـــت کلی ـــوار وضعی ـــل در ن ـــت قف عام
ـــد  ـــاب کنی ـــد انتخ ـــزار می توانی ـــن نرم اف ـــما در ای ش
ــا  ــده آیـ ــل شـ ــزار قفـ ــتن نرم افـ ــد از بسـ ــه بعـ کـ
ـــزار  ـــن نرم اف ـــر. در ای ـــا خی ـــود ی ـــل ش ـــزار قف نرم اف
ــده  ــب شـ ــای نصـ ــرم افزار هـ ــت از نـ ــک لیسـ یـ
ــه  ــد کـ ــود می باشـ ــما موجـ ــی شـ ــر روی گوشـ بـ
شـــما از ایـــن لیســـت نـــرم افزار هایـــی کـــه 
بایـــد روی آن  هـــا رمـــز گذاشـــته شـــود را انتخـــاب 

ــد  ــوش کردیـ ــوردتان را فرامـ ــر پسـ ــد. اگـ می کنیـ
جـــای هیـــچ گونـــه نگرانـــی وجـــود نـــدارد زیـــرا 
می توانیـــد بـــا مشـــخص کـــردن یـــک ایمیـــل از 

قبـــل، رمـــز عبورتـــان را بازیابـــی کنیـــد.
ــه و  ــل تهیـ ــر قابـ ــک زیـ ــزار از لینـ ــن نرم افـ  ایـ

می باشـــد. نصـــب 
http://www.apkmarket.org/app/per-

fect-applock-pro-app-protector/

هیجان موتورسواری در بزرگراه
بازی هایی که هیجان انگیز بوده و نفس گیر باشند همیشه 
محبوب هستند، زیرا بیشتر افراد به دنبال زمانی هستند 
تا بتوانند افکار خود را از مشکات و مسائل روزمره رها 
و  کرده  سرگرم  را  خودشان  کمی  ترتیب  این  به  و  کنند 
از نظر فکری آسوده شوند. برای همین بازی های مهیج 
همیشه باالترین تعداد دانلود را دارند و امتیاز باالتری را 
کسب می کنند. Lane Splitter نام بازی هیجان انگیز 
طراحی  اندروید  عامل  سیستم  برای  که  است  هفته  این 
شده است و شما را به موتور سواری با سرعت زیاد در یک 
بزرگراه دعوت می کند. در این بازی شما باید مراقب جان 
خود باشید چون با وجود شرایط جوی مختلف و ترافیک 
متغیر که هر لحظه ممکن است خودرویی مسیر خود را 
عوض کند ممکن است تصادف دلخراشی داشته باشید 

که در آن جان خود را از دست بدهید. در این بازی که از 
گرافیک باال و صداگذاری بسیار عالی بهره می برد شما 
باید سعی کنید با کنترل موتور توسط شتاب سنج تلفن 
هوشمندتان جان خود را حفظ کنید و مسیر طوالنی تری 
را طی کنید تا امتیاز بیشتری بگیرید. در این مسیر ممکن 
است به پلیس هم بر بخورید که دو راه بیشتر ندارید یا باید 
با سرعت زیاد فرار کنید و یا به پلیس رشوه دهید. شما با 
استفاده از سکه هایتان می توانید، کاه ایمنی را که جان 
شما را برای یک بار نجات می دهد، خریداری کنید. در 
این بازی می توانید شخصیت های متفاوتی داشته باشید 
که هرکدام قابلیت مخصوصی برای خود دارند همچنین 
با زدن ضربه بر روی صفحه نمایش موتور شما تک چرخ 

می زند و سرعت زیادتری می گیرد. 

پیام هایی که اندروید می دهد
در این هفته قصد داریم به پیام هایی بپردازیم که هنگام 
نصب برنامه های مختلف بر روی گوشی هایی با سیستم 
به  شما  است  ممکن  که  می شوند  ظاهر  آندروید  عامل 
نداشته  آن  به  توجهی  و  کنید  عبور  آ ن ها  کنار  از  راحتی 
باشید، در واقع این پیام ها که در ابتدای نصب برنامه های 
کار های  اجازه  شما  از  می شوند،  داده  نمایش  مختلف 
مختلفی را می خواهند و باید دقت کنید که تصمیم درستی 
را در قبال این سواالت بگیرید حاال به بررسی چند پیام 

مهم می پردازیم:
 : «System tools - automatically start at boot»

اگـر بـه ایـن پیام جـواب مثبـت دهیـد برنامه مـورد نظر 
در زمـان روشـن شـدن دسـتگاه بـه طـور خـودکار اجرا 
می شـود و معمـوال بـرای برنامه هـای بسـیار ضـروری 
همچـون شـماره گیر ها این چنیـن اجازه ای ضروریسـت 
امـا باید دقـت کنید که بـه برنامه های غیر ضـروری این 
اجـازه را ندهیـد چـون بـا اجـرای ایـن برنامه ها بـه طور 
خـودکار، توان پردازشـگر، حافظه اصلی و باتری گوشـی 
گرفتـه می شـود و یا حتی ممکـن اسـت برنامه هایی که 
نیـاز بـه اتصـال اینترنـت دارنـد اجرا شـوند و برای شـما 

هزینـه ناخواسـته ای را به دنبال داشـته باشـند.
 : «Services that cost you money - make phone calls» 

را  تماس  برقراری  و  شماره گیری  اجازه  شما  از  پیام  این 

برای برنامه می خواهد. برنامه هایی همچون شماره گیر ها، 
Google Voice، دفترچه تلفن ها و... به این اجازه نیاز دارند. 

دقت کنید که این مورد برای شما هزینه دربر خواهد داشت 
پس بهتر است به این پیام و برنامه موردنظر دقت کنید.
 Services that cost you money - send SMS»

پیام  یا  پیامک  ارسال  اجازه  نیز  پیام  این   : «or MMS

چندرسانه ای را از شما می خواهد. برنامه هایی که این پیام 
برنامه های  از  عبارتند  می دهند  نمایش  نصب  از  قبل  را 
تصاویر،  ارسال  و  ویرایش  کوتاه،  پیام  ارسال  و  مدیریت 
برنامه های بانکی و برنامه های به اشتراک گذاری تصاویر 

و برنامه هایی که خاصیت اجتماعی دارند.
 : «Phone calls - read phone state and identity» 

برنامه هایی که این اجازه را طلب می کنند، هنگامی که 
گوشی شما قصد زنگ خوردن دارد صدای گوشی را به 
کردن  بازی  حین  در  یا  می دهند  اختصاص  تلفن  برنامه 
را  اجازه  این  برنامه  به  شما  اما  می کنند  متوقف  را  بازی 
نیز می دهید که مشخصات IMEI گوشی شما را خوانده 
و به سرور دلخواه انتقال دهد. بعضی برنامه ها نیز برای 
آمارگرفتن از مخاطبان خود از این برنامه استفاده می کنند 
می باشد  قانونی  غیر  اما  می آید  بی خطر  نظر  به  که 
پس مراقب این پیام باشید چون ممکن است از این طریق 

از اطاعات شما سوء استفاده کنند.

نرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه


