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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؟

سالم. اگر کاربر یک گوشی یا تبلت اندرویدی هستید حتماً اصطالح روت کردن را 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 اصطالحاً روت کردن به زبان ساده یعنی دسترسی ریشه ای به دستگاه اندرویدتان. 
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.

J    سـالم بایت!من یک گوشـی جی ال ایکس 2690 دارم! مدتی اسـت
کـه زیـاد هنگ می کند و دوسـتی به بنده پیشـنهاد داد که ریسـت فکتوری 
انجـام بدم. می خواسـتم ببینم چه طـور می توانم ایـن کار را انجـام دهم؟

سالم دوست عزیز، برای ریست کردن گوشی کد 2680 رو وارد کنید.

J    یک گوشی سامسونگ گلکسی ایس خریدم. وقتی می خواهم آن را به
رایانه وصل کنم گزینه )اتصال USB( نمایش داده نمی شود و باید حتما چند بار 
گوشی را خاموش و روشن کنم تا گزینه نمایش داده شود. اشکال کار کجاست؟
سالم. 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. اگر s4 سالم. من یه گوشی
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. Airblue Sharing نیاز 
به الیسنس دارد که رایگان نیست. البته در داخل ایران هم الیسنسش به فروش می رسد، 
اگر جست وجو کنید سایت هایی هستند که الیسنس این برنامه رو برای فروش گذاشتند.

J   چگونه عکس پاک شده در گوشی اندروید را بدون روت کردن ریکاوری کنم؟
با سالم 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 لپتاپ به اشتراک بگذارم؟
ممنون می شوم هر چه زودتر راهنمایی ام 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    اوایل باتری گوشی بسیار .i9300 دارم مدل S3 یک سال است که یک
خوب بود ولی جدیدا خیلی زود خالی می شودو حتی بعد از این که یک باتری 
جدید خریداری کردم باز هم درست نشد. زمانی که به شارژ وصل می کنم 
باتری 100درصد پر می شود ولی به محض این که اتصال را قطع می کنم 
به 98درصد می رسد. اگر اصال با گوشی کار نکنم نهایتا 2 روز شارژ را نگه 

می دارم. چاره چیست؟
به احتمال زیاد باید باتری کالیبره شود.

J    زمانـی که سـیم کارت پدرم را داخل گوشـی می گـذارم وقتی که به
قسـمت پیامـک هـا می روم گوشـی خـود به خـود خاموش می شـود. با 
سـیم کارت خـودم که امتحان می کنم مشـکلی وجود نـدارد! و یک نکته 
دیگـه این کـه تمـام مخاطب هایی کـه داخل سـیم کارتم ذخیـره بودند 
هسـتند ولی اس ام اس هایی که روی سـیم کارتم بودند تبدیل به شماره 
شدند.میشـه بفرماییـد چه طـور می توانم مشـکل را حل کنم. با تشـکر

یک اس ام اس داخل سیم کارت است که احتمااًل یک کاراکتر خاصی داره که باعث میشه 
گوشی شما ریست بشه. بررسی کنید ببینید کدام اس ام اس است که چنین حالتی دارد و حذفش 

کنید. اس ام اس های فارسی معمواًل ممکنه باعث چنین مشکالتی بشوند.

یک نرم افزار برای گوشی  های قدیمی
تاکنـــون نرم افزار هـــای زیـــادی بـــرای تطبیـــق 
گوشـــی  های همـــراه بـــا شـــرایط محیطـــی و 
همچنیـــن برنامه ریـــزی و مدیریـــت المان  هـــا و 
ـــاخته  ـــراه س ـــی هم ـــک گوش ـــف ی ـــمت  های مختل قس
ـــعی  ـــا س ـــه آن  ه ـــه در هم ـــت ک ـــده اس ـــه ش و عرض
ـــط  ـــی در محی ـــه نوع ـــه ب ـــواردی ک ـــی م ـــده تمام ش
ـــوی  ـــه نح ـــر ب ـــط کارب ـــد توس ـــر می گذارن ـــراف تأثی اط
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــا، ب ـــن برنامه  ه ـــوند. در ای ـــرل ش کنت
کـــه می خواهنـــد تمـــام مـــوارد را پوشـــش دهنـــد 
ممکـــن اســـت از کیفیـــت کنتـــرل و مـــوارد قابـــل 
ـــزاری را  ـــه نرم اف ـــن هفت ـــا ای ـــود. م ـــته ش ـــم کاس تنظی
ـــژه  ـــور وی ـــه ط ـــه ب ـــم ک ـــر گرفته ای ـــما در نظ ـــرای ش ب
بـــه کنتـــرل و تنظیـــم پروفایـــل گوشـــی  های دارای 
ـــردازد. ـــا می پ ـــل ســـیمبین Belle ،^3 و آن سیســـتم عام
ـــرای  ـــته ب ـــام Pastilli Labs توانس ـــا ن ـــه ب ـــن برنام ای
ــم  ــا فراهـ ــز و زیبـ ــگاه مجهـ ــما یـــک آزمایشـ شـ
ــود  ــوص خـ ــل مخصـ ــد پروفایـ ــا بتوانیـ ــد تـ کنـ
کـــه بـــه صـــورت اختصاصـــی فقـــط بـــرای خـــود 
 Pastilli Labs شماســـت را تولیـــد کنیـــد. نرم افـــزار
 QT بســـته  های از  بهره گیـــری  بـــا   Situations

ـــی  ـــال جذاب ـــن ح ـــا در عی ـــاده ام ـــری س ـــط کارب محی
ــا بـــه راحتـــی بتوانیـــد تنظیمـــات  را ارائـــه داده تـ
خـــود را انجـــام دهیـــد. قبـــل از تولیـــد پروفایـــل 
ــد، در برنامـــه پروفایل  هـــای پیـــش فرضـــی  جدیـ

ـــخص  ـــام Situations مش ـــا ن ـــه ب ـــده ک ـــرارداده ش ق
حـــاالت  شـــامل  موقعیت  هـــا  ایـــن  شـــده اند 
 In a Meeting و   General، Sleeping، At Work

می شـــوند کـــه هرکـــدام بـــه طـــور جداگانـــه 
 new Situation ـــمت ـــتند. در قس ـــم هس ـــل تنظی قاب
کلیـــه تنظیمـــات بـــه دو قســـمت اصلـــی تقســـیم 
 When ـــد واژه ـــا دو کلی ـــمت ب ـــن دو قس ـــده اند. ای ش
ـــت  ـــی راح ـــه کار را خیل ـــده ک ـــخص ش و What مش
کـــرده اســـت. در قســـمت When زمـــان و نحـــوه 
رفتـــن بـــه پروفایـــل جدیـــد مشـــخص می شـــود و 
ـــه  ـــه چ ـــد ک ـــخص کنی ـــد مش ـــمت What بای در قس
ــده  ــان مشـــخص شـ ــا و تغییراتـــی در زمـ اتفاق  هـ

صـــورت گیـــرد.
زمـــان  کـــردن  مشـــخص   When قســـمت در 
محـــدود بـــه تاریـــخ تقویـــم و ســـاعت نمی شـــود 
و قســـمتی نیـــز بـــرای مـــکان درنظرگرفتـــه شـــده 
ـــه  ـــتن نقش ـــودن GPS و داش ـــال ب ـــورت فع ـــه در ص ک
مـــکان دقیـــق انتقـــال پروفایـــل را نیـــز می توانیـــد 
ــاالت  ــمت اتصـ ــن قسـ ــد همچنیـ ــخص کنیـ مشـ
ـــال  ـــوع اتص ـــد هرن ـــا بتوانی ـــده ت ـــخص ش ـــز مش نی

خارجـــی را نیـــز مدیریـــت کنیـــد.
مختلفـی  گزینه  هـای  می توانیـد   What کلیـد  در 
قـادر هسـتید یکـی از  را انتخـاب کنیـد بـرای مثـال 
پروفایل  هـای قبلـی را انتخـاب کنیـد، اتصـال بلوتوث 

و وای فـای را تنظیـم کنیـد، حالـت ذخیـره انـرژی را 
فعـال کنیـد، پیام  هـای دریافتـی را کنتـرل کنیـد و یـا 
حتـی برنامـه ای را بـرای اجـرا فراخوانـی کنیـد. با این 
تنظیمـات دیگـر نگران روشـن بودن بی دلیـل بلوتوث 
و یـا وای فـای نخواهیـد بـود و از دریافـت بی موقـع 
پیامـک هـم خـالص می شـوید و اگـر به خوبـی روی 
قسـمت تنظیـم مکانـی کار کنیـد خواهید دیـد که این 
برنامـه کمک بسـیاری بـه شـما می کند. نسـخه  های 
اندرویـد، Meego و سـیمبیان را از طریـق لینـک زیـر 

می توانیـد دریافـت کنیـد:
http://www.pastillilabs.com/situa-

tions

سرعت، هیجان و لذت
دو  این  که  بازی  هایی  سرگرمی،  و  هیجان  یعنی  بازی 
ویژگی  ها،  این  کنار  در  و  باشند  داشته  را  خصوصیت 
بتوانند با یک گرافیک قدرتمند، کاربران را جذب محیط 
دست  نسبی  موفقیت  یک  به  می توانند  کنند  خود  بازی 
پیدا کرده و سریعا به محبوبیت برسند. بازی که این هفته 
می خواهیم به شما معرفی کنیم یک بازی بسیار زیبا و 
مهیج با نام Stick Stunt Biker است. این بازی که قبال 
برای گوشی  های آیفون منتشر شده بود و به قدری در 
میان کاربران محبوب و مشهور شده بود که بیش از ده 
میلیون کاربر از آن استفاده می کردند. اکنون این بازی 
هم  باال  به   2,0,1 نگارش  آندرویدی  گوشی  های  برای 
پلی  گوگل  در  را   5 از   4,2 امتیاز  توانسته  و  شده  منتشر 
متفاوت  مسابقه  یک   Stick Stunt Biker .کند کسب 

قوانین  کشیدن  چالش  به  با  که  است  موتورسواری 
به  را  شما  گوشی،  شتاب سنج  از  استفاده  با  و  فیزیکی 
طی مسیر مسابقه دعوت می کند. پیست مسابقه که از 
موانع بسیار متنوع از شیشه شکسته گرفته تا قله  هایی 
با شیب تند تشکیل شده بر روی یک صفحه کاغذ قرار 
را  کودکی  دوران  بازی  های  حس  همان  هم  باز  و  دارد 
زنده می کند با این که این بازی از گرافیکی ساده بهره 
می برد اما گیم پلی جذاب و ترکیب آن با موسیقی  های 
کرده.  تبدیل  دوست داشتنی  بازی  یک  به  را  آن  جالب، 
این بین  بگذارید و در  را پشت سر  مرحله  باید 24  شما 
از  اگر  چون  باشید  خود  حرکات  و  سرعت  مواظب  باید 
باالی یک مانع به درستی فرود نیایید موتور و خودتان 

با هم خرد می شوید.

گوشی تان حروف فارسی ندارد؟
حتمـا کسـانی کـه از گوشـی  هایی نظیـر یـک سـری 
خاص از گوشـی  های شـرکت نوکیـا اسـتفاده می کنند 
بـا ایـن مشـکل مواجه شـده اند که بـه دلیل پشـتیبانی 
نکـردن گوشـی  از زبـان فارسـی مجبـور بـه اسـتفاده 
از حـروف عربـی هسـتند و بـه همیـن خاطـر قـادر بـه 
نوشـتن کلماتـی کـه در آن حـروف گ چ پ ژ بـه کار 
رفتـه نیسـتند بـرای حـل ایـن مشـکل شـما بایـد این 
حـروف را بـه حـروف عربـی موجـود در گوشـی اضافه 
کنیـد بـه همین خاطر الزم اسـت تـا از محیطـی خارج 
از گوشـی شـما ایـن حـروف بـه الفبـای عربـی اضافه 
شـود. سـاده ترین راه پیامـک کـردن چهار کلمـه دارای 
حـروف گ چ پ ژ از یک گوشـی  که از حروف فارسـی 
پشـتیبانی می کند به گوشـی خودتان اسـت. حـاال این 
چهـار کلمـه را با اسـتفاده از کلیـد مداد کپی کـرده و به 
notepad انتقـال می دهیم. سـپس یکـی از کلمات را 

از notepad کپی کرده و به قسـمت نوشـتاری پیامک 
می رویـم در اینجـا شـما بایـد زبـان عربـی را انتخـاب 
 Predictive» کنیـد و بعـد دیکشـنری آن را از قسـمت
text on» فعـال کنیـد ایـن کار بـا کلیـد مـداد یـا در 

گوشـی  های جدیـد بـا کلیـد # انجـام می شـود سـپس 
کلیـد مـداد را یـک بـار دیگـر می زنیـم و بـا انتخـاب 
اولیـن گزینـه یعنـی Predictive text، سـمت راسـت 

 insert word آن یـک منو ظاهر می شـود کـه گزینـه
را انتخـاب می کنیـم. در ایـن مرحلـه باید کلمـه ای که 
از notepad انتخـاب کـرده بودیـم را در ایـن مـکان 
بچسـبانیم کـه ایـن کار هـم با نگه داشـتن کلیـد مداد 
یـا # و سـپس انتخـاب گزینـه چسـباندن، امکان پذیـر 
اسـت. حـاال کلیـد ok را می زنیم. بـا اسـتفاده از همین 
روش بایـد سـه کلمـه دیگـر را کـه حـاوی سـه حرف 
فارسـی هسـتند بـه دیکشـنری زبـان عربـی انتقـال 
دهیـد، مزیـت ایـن روش ایـن اسـت کـه دیگـر الزم 
فارسـی  کلمـه  یـک  نوشـتن  بـار  هـر  بـرای  نیسـت 
ایـن مراحـل را تکـرار کـرد چون حـروف جدیـد برای 
همیشـه به گوشـی شـما انتقـال یافتـه اسـت و حتی با 

خامـوش کـردن گوشـی هـم از بیـن نمی روند.
حـاال نوبـت بـه نوشـتن پیامک  هـای حـاوی حـروف 
فارسـی می رسـیم، مثال بـرای نوشـتن حـرف گ باید 
ابتـدا دیکشـنری را بـا اسـتفاده از کلیـد میانبـر # فعال 
کنیـد، بـرای اسـتفاده از حـرف گ یک بار عدد شـماره 
8 را می زنیـم و بالفاصلـه چنـد بار پشـت سـر هم کلید 
* را فشـار می دهیـم تـا بـه حـرف گ می رسـیم. برای 
سـایر حـروف ماننـد چ پ ژ بایـد بـه ترتیـب کلید های 
شـماره 6، 2 و 5 را بزنیـم و بعـد بایـد با فشـردن پشـت 

سـر هم کلیـد * به حـرف مـورد نظرمان برسـیم.
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