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J    سـالم بایـت، اگر امکان دارد، یک بررسـی تخصصی از گوشـی دو 
سـیم کارته Gigabyte GSmart Saga S3 داشـته باشید.

ــد  ــش گام در تولیـ ــرکت های پیـ ــن شـ ــی از معروف تریـ ــت یکـ ــرکت گیگابایـ شـ
ســـخت افزار اســـت. گیگابایـــت بـــه عنـــوان یکـــی از 20 شـــرکت برتـــر کشـــور 
ــرای  ــرد بـ ــاخت مادبـ ــت در سـ ــد. گیگابایـ ــاب شـ ــال 2010 انتخـ ــوان در سـ تایـ
ـــاپ  ـــد لپ ت ـــن در تولی ـــی دارد. همچنی ـــهرت جهان ـــل و AMD ش ـــای اینت پردازنده ه
ـــال  ـــم از س ـــل را ه ـــد موبای ـــت تولی ـــم تبحـــر دارد. گیگابای ـــای گرافیکـــی ه و کارت ه
2009 میـــالدی آغـــاز کـــرد. ایـــن واحـــد ســـعی دارد تـــا بـــا تولیـــد گوشـــی های 
ـــی همراه  ـــازار گوش ـــت را در ب ـــام گیگابای ـــخت افزار ن ـــت و س ـــر قیم ـــان رده از نظ می
 GSmart ـــد ـــا برن ـــی ها ب ـــن گوش ـــد. ای ـــرح کن ـــخت افزار مط ـــازار س ـــل ب ـــم مث ه
وارد بـــازار شـــدند. ایـــن گوشـــی ها در مقایســـه بـــا رقبـــا از ســـخت افزار مشـــابه 
بـــا قیمـــت پایین تـــری برخوردارنـــد. تمامـــی ایـــن گوشـــی ها بر پایـــه سیســـتم 
عامـــل اندرویـــد هســـتند. گوشـــی جی اســـمارت ســـاگا (GSmart Saga S3) از 
ســـری گوشـــی های تولیـــد شـــده توســـط گیگابایـــت بـــا برنـــد جی اســـمارت و 
بر پایـــه اندرویـــد اســـت. ایـــن گوشـــی از جنـــس پالســـتیک اســـت و 190 گـــرم 
وزن و نزدیـــک بـــه 8,5 میلی متـــر ضخامـــت دارد. ایـــن گوشـــی از دو ســـیم کارت 
و شـــبکه 3G پشـــتیبانی می کنـــد. ســـاگا S3 بـــه صفحـــه نمایشـــی 6 اینچـــی بـــا 
رزولوشـــن 720 در 1280 پیکســـل و تراکـــم 245 پیکســـل بر اینـــچ مجهـــز شـــده 
ــت  ــت رم و هشـ ــک گیگابایـ ــراه یـ ــه همـ ــه مدیاتک MT6582 بـ ــت. تراشـ اسـ
ـــوان  ـــه عن ـــش دارد ب ـــت افزای ـــت قابلی ـــا 32 گیگابای ـــه ت ـــی ک ـــت حافظه داخل گیگابای
ــی  ــات ارتباطـ ــه شده اســـت. از امکانـ ــر گرفتـ ــی در نظـ ــن گوشـ ســـخت افزار ایـ
ـــرد. دو  ـــاره ک ـــو اش ـــوث، GPS، Wi-Fi و رادی ـــه بلوت ـــوان ب ـــاگا S3 می ت ـــر در س دیگ
دوربیـــن بـــا حســـگر های هشـــت و دو مگاپیکســـلی بـــه ترتیـــب دوربین هـــای 
ـــوع  ـــاعتی از ن ـــر س ـــی آمپ ـــری 3000 میل ـــتند. بات ـــی هس ـــن گوش ـــلفی ای ـــی و س اصل
ـــه  ـــر گرفت ـــی در نظ ـــن گوش ـــرای ای ـــم دارد ب ـــض ه ـــت تعوی ـــه قابلی ـــون ک لیتیون-ی
ـــوس  ـــه نکس ـــباهت هایی ب ـــت و ش ـــاده اس ـــی س ـــر گوش ـــی ظاه ـــت. طراح ـــده اس ش
6 دارد. روی لبه باالیـــی گوشـــی پـــورت microUSB و همچنیـــن جـــک 3,5 
میلی متـــری هدفـــون قـــرار دارد. روی لبه ســـمت چـــپ کلید هـــای کنتـــرل صـــدا 
و روی لبه ســـمت چـــپ کلیـــد روشـــن/خاموش مشـــاهده می شـــود. لبه پایینـــی 
ـــه  ـــی مکالم ـــون اصل ـــا میکروف ـــد، ام ـــر می رس ـــه نظ ـــی ب ـــگاه اول خال ـــی در ن گوش
ـــت.  ـــده اس ـــا داده ش ـــو ج ـــاب جل ـــی و ق ـــاب دور گوش ـــل ق ـــه در حدفاص ـــن لب روی ای
ــی  ــای لمسـ ــی و کلید هـ ــش 6,0 اینچـ ــی صفحه نمایـ ــی گوشـ ــاب جلویـ روی قـ
ـــم  ـــه چش ـــه ب ـــتند ک ـــواردی هس ـــن م ـــا؛ اولی ـــت برنامه ه ـــه و مدیری ـــت، خان برگش
ـــلفی و  ـــن س ـــه، دوربی ـــپیکر مکالم ـــم اس ـــگر ه ـــن نمایش ـــاالی ای ـــد. در ب می خورن
ـــس  ـــه از جن ـــتی ک ـــاب پش ـــد. ق ـــرار گرفته ان ـــنایی ق ـــاورت و روش ـــگر های مج حس
ـــاب،  ـــن ق ـــت. روی ای ـــدن اس ـــاز ش ـــل ب ـــختی قاب ـــه س ـــده ب ـــاخته ش ـــتیک س پالس
ـــتی  ـــاب پش ـــای ق ـــوع LED و در انته ـــش از ن ـــر فل ـــی پایین ت ـــی و کم ـــن اصل دوربی
اســـپیکر اصلـــی گوشـــی وجـــود دارد. در وســـط ایـــن قـــاب هـــم برنـــد تجـــاری 
ـــیم کارت  ـــای دو س ـــاب، ج ـــن ق ـــردن ای ـــاز ک ـــد از ب ـــده اســـت. بع GSmart هـــک ش

در قطـــع اصلـــی و همچنیـــن محـــل قرارگیـــری کارت حافظـــه microSD قابـــل 
ـــی  ـــری گوش ـــه بات ـــی ب ـــتی دسترس ـــاب پش ـــدن ق ـــود بازش ـــا وج ـــتند. ب ـــاهده هس مش
ـــگر 6,0  ـــت. نمایش ـــض نیس ـــل تعوی ـــر قاب ـــط کارب ـــری توس ـــت و بات ـــن اس غیرممک
اینچـــی بـــا رزولوشـــن 720 در 1280 پیکســـل کـــه می توانـــد تـــا 5 لمـــس را بـــه 
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــاگا S3 در نظ ـــرای س ـــد ب ـــتیبانی کن ـــان پش ـــورت همزم ص
ایـــن نمایشـــگر تراکـــم 245 پیکســـل بر هـــر اینـــچ دارد. بـــه لطـــف تکنولـــوژی 
IPS بـــرای دیـــدن محتویـــات نمایشـــگر از زوایـــای مختلـــف مشـــکلی نخواهیـــد 

داشـــت. روشـــنایی نمایشـــگر کم اســـت و در محیط  هـــای بـــا نـــور بـــاال مثـــل 
ـــکل  ـــار مش ـــات دچ ـــدن محتوی ـــر در دی ـــا کارب ـــید حتم ـــور خورش ـــتقیم ن ـــش مس تاب
ـــه  ـــگر ب ـــن نمایش ـــتند. ای ـــده هس ـــاگا S3 زن ـــگر س ـــا در نمایش ـــد. رنگ ه ـــد ش خواه
حس گر هـــای مجـــاورت، شتاب ســـنج مجهـــز شـــده اســـت. همچنیـــن سنســـور 
ســـنجش میـــزان روشـــنایی محیـــط در ایـــن گوشـــی وجـــود دارد تـــا روشـــنایی 
ـــد. گوشـــی ســـاگا S3 از تراشـــه  صفحه نمایـــش را در شـــرایط مختلـــف تغییـــر ده
میـــان رده مدیاتـــک MT6582اســـتفاده می کنـــد. ایـــن تراشـــه از نـــوع 32 بیتـــی 
ـــدرت  ـــا ق ـــته ب ـــار هس ـــه چه ـــن تراش ـــری دارد. روی ای ـــی 28 نانومت ـــت و لیتوگراف اس
ـــرای  ـــت. ب ـــرار گرفته اس ـــی ق ـــده اصل ـــوان پردازن ـــه عن ـــز ب ـــردازش 1,3 گیگاهرت پ
پردازش هـــای گرافیکـــی هـــم مالـــی 400 بـــا لیتوگرافـــی 28 نانومتـــری و قـــدرت 
ـــه  ـــن تراش ـــن روی ای ـــت. همچنی ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــز در نظ ـــردازش 500 مگاهرت پ
یـــک گیگابایـــت رم از نـــوع LPDDR2 قـــرار دارد. ســـاگا S3 مجهـــز بـــه هشـــت 
گیگابایـــت حافظه داخلـــی اســـت. البتـــه بـــه کمـــک کارت حافظه جانبـــی ایـــن 
ــخت افزار  ــت. سـ ــش اسـ ــل افزایـ ــت قابـ ــا 32 گیگابایـ ــی تـ ــدار حافظه داخلـ مقـ
ـــب  ـــار 19413 را کس ـــدان دور از انتظ ـــه چن ـــره ن ـــون AnTuTu نم ـــا آزم ـــاگا S3 ب س
ــرای چنیـــن  ــا بـ ــد، امـ ــر نمی رسـ ــه نظـ ــدان خـــوب بـ ــره چنـ ــرد. ایـــن نمـ کـ

ـــت. ـــول اس ـــل قب ـــی قاب رده قیمت

زمان در دست شماست
ایـــن روز هـــا دیگـــر کمتـــر کســـی پیـــدا می شـــود 
ــتفاده  ــدن اسـ ــدار شـ ــرای بیـ ــاعت بـ ــه از سـ کـ
ــان  ــه موبایلشـ ــه بـ ــن زمینـ ــرا در ایـ ــد و اکثـ نمایـ
اعتمـــاد می کننـــد. بایـــد قبـــول کنیـــم کـــه هـــر 
روز بیـــدار شـــدن کار بســـیار طاقـــت فرســـایی 
ــرای  ــه بـ ــاس ارزش دارد کـ ــن اسـ ــت، بر همیـ اسـ
ــاب  ــبی را انتخـ ــای مناسـ ــوع ابزار هـ ــن موضـ ایـ
کنیـــم تـــا بتوانیـــم اندکـــی فرآینـــد بیـــدار شـــدن 
را لـــذت بخش تـــر کنیـــم. معمـــوال هـــر گوشـــی 
خـــودش یـــک ســـاعت دارد کـــه شـــما می توانیـــد 
ــتفاده  ــه اسـ ــی کـ ــتم عاملـ ــه سیسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
می کنیـــد از امکانـــات مختلـــف آن ســـاعت بهـــره 
ببریـــد امـــا بـــدون شـــک اگـــر یـــک اپلیکیشـــن 
ـــی  ـــن کار طراح ـــرای ای ـــی ب ـــورت اختصاص ـــه ص ب
شـــود، می توانـــد بهتـــر پاســـخگوی نیاز هـــای مـــا 
ـــاوت  ـــه متف ـــک برنام ـــما ی ـــه ش ـــه ب ـــن هفت ـــد. ای باش
ــام  ــان و پاســـخگویی تمـ در جهـــت مدیریـــت زمـ
نیازهایتـــان در زمینـــه ســـاعت، معرفـــی خواهیـــم 
کـــرد. اپلیکیشـــن Timely یکـــی از زیباتریـــن و 
بهتریـــن ســـاعت  هایی اســـت کـــه می تـــوان 
بـــرای سیســـتم عامـــل اندرویـــد پیـــدا کـــرد امـــا 
رابـــط کاربـــری جـــذاب تنهـــا موضوعـــی نیســـت 
در  برنامـــه  متفاوت تریـــن  بـــه  را   Timely کـــه
ــد؛ ایـــن اپلیکیشـــن  ــوزه خـــود تبدیـــل می کنـ حـ

ـــتفاده  ـــا اس ـــه ب ـــای داده ک ـــود ج ـــی را در خ تنظیمات
ــا می تـــوان تجربـــه ای راحت تـــر از بیـــدار  از آن  هـ
ـــگ  ـــا زن ـــود ده  ه ـــی در دل خ ـــم ل ـــت. تای ـــدن داش ش
متفـــاوت را جـــای داده اســـت. در مجموعـــه ایـــن 
ــا  ــه طبیعـــت تـ ــوط بـ ــای مربـ ــا از صدا هـ زنگ  هـ
ــدا  موســـیقی  های هیجـــان انگیـــز را می تـــوان پیـ
ــای  ــترده زنگ  هـ ــه گسـ ــت مجموعـ ــرد. اهمیـ کـ
ـــوع  ـــد تن ـــه می توان ـــت ک ـــت اس ـــن جه Timely بدی

ـــاال  ـــاورد. احتم ـــما بی ـــدن ش ـــدار ش ـــد بی ـــه فرآین را ب
ـــه  ـــد ک ـــه کرده ای ـــس را تجرب ـــن ح ـــال ای ـــه ح ـــا ب ت
پـــس از چنـــد روز حالتـــان از زنـــگ بیـــدار باشـــی 
کـــه تنظیـــم کرده ایـــد بـــه هـــم بخـــورد، امـــا بـــا 
ـــه  ـــت ک ـــر وق ـــا ه ـــد ت ـــانس را داری ـــن ش ـــی ای تایمل
ــیقی مناســـب دیگـــری را  ــتید، موسـ دوســـت داشـ
ـــالت  ـــی از معض ـــد. یک ـــدن برگزینی ـــدار ش ـــت بی جه
ـــه  ـــاره ب ـــئله دوب ـــدن، مس ـــدار ش ـــن بی ـــر در حی دیگ
خـــواب رفتـــن اســـت. خیلـــی از اوقـــات ســـاعت 
ــم و  ــا آن را خامـــوش می کنیـ ــد و مـ زنـــگ می زنـ
ـــن  ـــرای ای ـــم. Timely ب ـــواب می روی ـــه خ ـــاره ب دوب
ـــرای  ـــد ب ـــما می توانی ـــی دارد. ش ـــز راه حل ـــئله نی مس
 Challenge ســـاعتی کـــه تنظیـــم می کنیـــد یـــک
گزینـــه،  ایـــن  فعال ســـازی  بـــا  برگزینیـــد.  را 
ـــل  ـــه ح ـــوط ب ـــاعت من ـــگ س ـــردن زن ـــوش ک خام
کـــردن پازل هـــای مختلـــف می شـــود تـــا از ایـــن 

ـــواب  ـــل از خ ـــورت کام ـــه ص ـــما ب ـــز ش ـــق مغ طری
ـــن  ـــه ای ـــم ک ـــاره کنی ـــد اش ـــه بای ـــود. البت ـــدار ش بی
 Timely ـــن ـــی اپلیکیش ـــخه پول ـــص نس ـــی مخت ویژگ
ـــردی  ـــر ف ـــه اگ ـــت ک ـــد گف ـــال بای ـــر ح ـــه ه ـــت. ب اس
هســـتید کـــه بـــه ســـختی از خـــواب برمی خیزیـــد 
ایـــن برنامـــه همـــه تالشـــش را می کنـــد تـــا 
ـــت  ـــد، دس ـــدار نکن ـــواب بی ـــما را از خ ـــه ش ـــی ک زمان
ـــن  ـــد ای ـــخه اندروی ـــود نس ـــرای دانل ـــدارد. ب از کار برن
ـــد  ـــر بزنی ـــک زی ـــه لین ـــری ب ـــد س ـــه می توانی برنام
ـــود را  ـــدن خ ـــواب مان ـــکل خ ـــه مش ـــرای همیش و ب

ـــد: ـــل کنی ح
https://www.apk4fun.com/apk/911/

در یک قلعه زندگی کنید
وصف  برای  می توان  که  است  کلمه ای  تنها  فوق العاده 
یک بازی با نام Castle Raid، به کار برد. یک استراتژی 
تمام عیار از نوع موبایلی که همه جوره نیاز های یک گیمر 
بازی  های موبایل را می شناسد و به آن پر و بال می دهد. 
بازی از دو بخش تک نفره و چند نفره تشکیل شده که 
بخش  لذت  بسیار  برای تان  بخش  دو  هر  تجربه  قطعا 
خواهد بود. در بخش تک نفره یک داستان کوتاه با گیم 
پلی بلند را دنبال می کنید که شما را آماده نبرد های حقیقی 
با دوستان تان می کند. همانند بازی  های استراتژی چون 
Clash of Clans، در این بازی هم نیرو هایی در اختیار دارید 

که باید در هر مرحله آن  ها را وارد میدان نبرد کنید تا جنگ 
از آن شما باشد. زمین های بازی متفاوت از یکدیگر هستند 
و موانع طبیعی و انسانی از جمله دریاچه  های کوچک، نهر 

آب و پل در نقشه قرار دارند تا هر بار استراتژی شما را درگیر 
تغییرات کنند. از طرفی قلعه دشمن هم هر بار پیشرفته تر 
از گذشته می شود و درگیری سخت تر و سخت تر از گذشته 
خواهد بود اما دوست داشتنی ترین قسمت ماجرا، نبرد های 
دو نفره است؛ یک تبلت و دو جنگجوی شجاع. در نبرد های 
دو نفره، دیگر هوش مصنوعی معنا ندارد و تنها موضوع 
مهم در این میان چگونگی چینش و دستور های حمله ای 
است که در طول بازی می دهید. یک موضوع هیجان انگیز 
دیگری که بازی را می تواند جذاب تر از گذشته کند، حضور 
اژد ها در بازی است که خود یک امتیاز مثبت در نبرد ها 

محسوب می شود.
http://www.apkhere.com/app/com.
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حذف و مرتب سازی برنامه  ها در موبایل و ساعت  های هوشمند
محبوبیت گجت های پوشیدنی روز به روز بیشتر می شود و 
همچنین  و  جذابیت  از  هوشمند  ساعت های  میان  این  در 
محدودیت بیشتری نسبت به دیگر گجت ها برخوردار هستند. 
یکی از این محدودیت ها صفحه نمایش کوچک این ساعت 
در  را  آن  در  موجود  اپلیکیشن های  به  دسترسی  که  است 
مواردی دشوار می کند. چنانچه شما نیز یکی از این ساعت ها 
را در اختیار داشته باشید حتما می دانید فهرست اپلیکیشن ها 
در این ساعت با توجه به تاریخ نصب مرتب می شود و در این 
حالت چنانچه بخواهید به اپلیکیشنی دسترسی داشته باشید که 
مدت ها پیش آن را روی دستگاه نصب کرده اید، باید صفحات 
مختلفی از فهرست اپلیکیشن ها را طی کنید تا به برنامه 
موردنظر دسترسی یابید. گاهی نیز ممکن است قصد داشته 
باشید اپلیکیشنی را از روی دستگاه حذف کنید تا دسترسی 
به گزینه های ضروری با راحتی و سرعت بیشتری امکان پذیر 
باشد. در این ترفند شما را با روش های مرتب سازی اپلیکیشن ها 
و حذف اپلیکیشن های دلخواه توسط تلفن همراه مجهز به 
سیستم عامل اندروید و ساعت هوشمندتان آشنا می کنیم:
ـ   1 واسط:  اپلیکیشن  از  استفاده  اول:  روش 
مطمئن شوید تلفن همراه و ساعت هوشمند شما با یکدیگر 
ـ اپلیکیشن Samsung Gear را از  جفت (Pair) شده اند. 2 
کنید. اجرا  خود  اندرویدی  دستگاه  اپلیکیشن های   فهرست 

ـ در باالی صفحه  ـ گزینه Apps layout را فشار دهید. 4   3 

مجموعه ای از دایره ها که هر کدام فهرستی از اپلیکیشن های 
ساعت هوشمندتان را در خود جای داده اند قابل مشاهده است و 
اولین دایره از سمت چپ نشان دهنده اولین صفحه از فهرست 
برنامه های شماست. در زیر این دایره ها نیز آیکون و نام برنامه ها 
قابل مشاهده است که شما می توانید با کشیدن و رها کردن هر 
کدام ترتیب نمایش آن ها را تغییر دهید. به محض تغییر در 
ترتیب نمایش، دایره دربردارنده آیکون موردنظر نیز تغییر کرده و 
به این ترتیب می توانید اولین دایره که اولین صفحه را به نمایش 
درآورده است، با فهرست برنامه های دلخواه خود کامل کنید. 
ـ چنانچه در مرحله 4 روی گزینه Uninstall در باال سمت   5
راست صفحه فشار دهید، صفحه حذف برنامه ها برای شما 
نمایش داده می شود. برای حذف هر یک از برنامه های موجود 
در این صفحه کافی است روی آیکون تفریق در مقابل آن فشار 
داده و در پنجره تایید عملیات حذف گزینه OK را فشار دهید.

روش دوم: استفاده از ساعت هوشمند
ـ کلید Home را فشار دهید تا صفحه اپلیکیشن ها نمایش   1
به  لحظه  چند  و  داده  فشار  را  صفحه  مرکز  ـ  شود. 2  داده 
همان حالت نگه دارید تا حالت ویرایش (Edit mode) فعال 
ـ برای تغییر ترتیب نمایش اپلیکیشن ها از عملیات  شود. 3 
کشیدن و رها کردن کمک بگیرید و برای حذف هریک از 
اپلیکیشن های قابل حذف، روی آیکون تفریق که کنار آن ها 

به نمایش درآمده است فشار دهید.
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