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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    دارم آیـا می تـوان Galaxy s Gt i9000 سـالم بایـت. مـن گوشـی
سیسـتم عامل آن را بـه اندرویـد 4 ارتقـا داد؟

برای گوشـی شـما رام های غیر رسـمی زیـادی برای اندرویـد 4,0,3 (ICS) عرضه شـده 
اسـت اما رام رسـمی اندرویـد 4 را هـم می توانید پیدا کنید و باید دقت داشـته باشـید که 

بـه اشـتباه از رام  های غیر رسـمی که در اینترنـت وجود دارد، اسـتفاده نکنید.

J    اسـت. لطفـا بـرای ایـن HUAWEI y210سـالم بایـت. گوشـی مـن
گوشـی رام معرفـی کنیـد؟ متشـکرم

یکـی از بهتریـن رام  هـای رسـمی بـرای گوشـی شـما B824 2,3 Android اسـت که 
www.mediafire.com/download. .می توانیـد آن را از نشـانی زیـر دریافـت کنیـد

php?edemj4z9m13crkz

J    بـا سـالم. مـن بـه تازگی تلفـن همـراه خریـده ام امـا اخیـرا پیام
 process.gapps.google.com پـردازش  مبنی بر »متاسـفانه  هشـداری 
متوقف شـده اسـت« را چندین بـار در طـول روز نمایش می دهـد. برای 
حـل مشـکل فـوق مـن را راهنمایـی کنیـد. اندرویـد )4.1.1( جیلی بین 

سیسـتم عامل گوشـی ام اسـت.
به قسـمت تنظیمات بروید و وارد Application Manager شـوید و All tab را انتخاب 
کنیـد و Download Manager را پیـدا کنیـد. احتمـاال باید غیر فعال باشـد. این گزینه 
را فعـال (enabled) کنیـد، مشـکل احتماال حل می شـود.همچنین می توانید اشـتراک 

و نـام کاربـری گوگل خود را از گوشـی حذف کنیـد و دوبـاره آن را اضافه کنید.

J   .توضیح دهید Moto x لطفا در مورد ویژگی های گوشی موتوروال
ایـن گوشـی اولین محصول مشـترک گـوگل و موتوروال بـود که دارای صفحه نمایشـی 
بـه انـدازه 4,7 اینـچ از نوع AMOLED اسـت که برای شـما دقتـی به انـدازه 720p را به 
ارمغـان می آورد.بـه لطف وجـود Magic Glass که با همکاری Corning سـاخته شـده 
اسـت قـدرت محافظـت باالیـی بـرای صفحه نمایش بـه وجود آمـده اسـت و همچنین 
باعـث مخروطـی شـدن لبه هـای صفحه نمایـش آن شـده اسـت.در صفحـه نمایـش 
ایـن گوشـی موتـوروال، از فناوری ماتریس های RGB اسـتفاده شـده اسـت و بـا در نظر 
گرفتـن غلظـت 316ppi آن می تـوان صفحـه نمایشـی شـارپ تر را در اختیـار داشـت.
صفحه نمایـش AMOLED آن بـا رنگ هایـش نـه تنهـا زیبایی را برای شـما بـه ارمغان 
مـی آورد بلکـه صفحه نمایشـی فعـال را به شـما می دهد بـه این صورت کـه موقعی که 
صفحـه نمایش خاموش اسـت شـما می توانید هشـدار های خـود را ببینید.قسـمت فعال 
صفحه نمایـش کـه کسـری از صفحه نمایـش اصلـی را در بـر دارد سـاعت را بـه همراه 
پیام هـای هشـدار نشـان می دهـد کـه با لمس شـکلک آن بـه برنامـه مورد نظـر پرش 
می کنید.یـک ویژگـی کـه مختـص موتوروال اسـت، این اسـت کـه شـما می توانید هر 
طـور کـه می خواهیـد گوشـی را طراحی کنید.سـایتی با نـام Moto Maker وجـود دارد 
کـه به شـما امـکان ایجـاد تغییـرات و دیدن نسـخه نهایـی را می دهد. در مجموع شـما 
امـکان انتخـاب بیـن 18 رنـگ سـاده، 7 رنـگ مفهومی و 2 قـاب گوشـی در رنگ های 
مختلـف را داریـد. ایـن سـایت همچون یـک اسـتودیوی کامل اسـت که طراحی شـما 
را انجـام می دهـد و کار مونتـاژ توسـط شـرکت آمریکایـی انجـام می شـود و بـه ادعای 
موتـوروال تنهـا پس از 4 روز گوشـی شـخصی شـما در دسـتان تان اسـت.در این سـایت 
حتـی قادریـد رنـگ شـارژر و هدفون را هـم انتخاب کنید و سـفارش دهید کـه البته این 
امـکان تنها در آمریکا در دسـترس است.شـرکت موتـوروال توانایی تشـخیص صدا را در 
تراشـه MOTO X ایـن گوشـی گنجانـده اسـت و دیگر نیازی بـه مصرف کـردن باتری 
 Ok Google Now بـرای انجـام دسـتور هایی خاص را نخواهید داشـت. تنهـا با گفتـن
بیشـتر کار هـای روزانـه شـما بـا گوشـی انجـام خواهد شـد.در قلب این گوشـی تراشـه 
Pro Snapdragon S4 بـه همـراه پردازنـده Dual-core Krait کـه در فرکانـس1,7 
گیگاهرتـز تنظیم شـده در کنار 2 گیگابابـت رم و کارت گرافیک Adreno 320 درسـت 
 Sony Xperia SP ماننـد دیگـر  گوشـی های  و   Motorola DROID MAXX شـبیه
عمـل می کنـد و اندرویـد در آن بسـیار روان عمل می کند.سنسـور دوربین عکاسـی 10 
 «ClearPixel» از آن بـه عنوان فنـاوری Motorola مگاپیکسـلی آن اسـت که شـرکت
نـام می بـرد. دوربیـن از 1,4 میکـرون پیکسـل اسـتفاده می کند اما بـه جای اسـتفاده از 
ماتریـس RGBG از ماتریـس RGBC اسـتفاده می کنـد که ایـن امکان اجازه عکاسـی با 
75 درصـد نـور بیشـتر را می دهـد. Moto X همچنیـن قـادر بـه فیلمبرداری بـا کیفیت 
HD بـا سـرعت 30 فریـم بر ثانیـه کـه در میـان اسـمارت فون های کنونـی تک اسـت، 

می باشـد.Motorola Moto X بـدون شـک یـک گوشـی هیجان انگیـز اسـت. ایـن 
گوشـی بر اسـاس مشـخصات اعجـاب آور روی کاغـذ سـاخته نشـده بلکـه بر اسـاس 
تجربـه و درایـت گوگل و موتوروال سـاخته شـده اسـت و بیشـتر روی امکانـات جدید و 
کیفیـت تمرکز کرده اسـت. این گوشـی حتی نزدیک مشـخصات فنـی CPU غول های 

اندرویدی هم نشـده اسـت.

ویجت های زیبایی داشته باشید
گوشـــی های  زیبـــای  ویژگی هـــای  از  یکـــی 
هوشـــمند کـــه اکثـــر سیســـتم عامل های ایـــن 
ابزار هـــای  پرداخته انـــد،  آن  بـــه  گوشـــی ها 
هـــر  در  کنیـــد  دقـــت  اگـــر  میان بر اســـت. 
سیســـتم عاملی، ایـــن ابزار هـــا بـــه شـــکل های 
در  ابزار هـــا  می شـــوند.این  دیـــده  مختلفـــی 
 (Widget) ـــت ـــام ویج ـــا ن ـــد ب ـــتم عامل اندروی سیس
ـــران  ـــرای کارب ـــم کار را ب ـــه ه ـــوند ک ـــناخته می ش ش
آســـان کـــرده و هـــم ارتبـــاط بـــا سیســـتم عامل را 
بـــه شـــکل زیبایـــی برقـــرار ســـاخته اســـت.تقریبا 
می تـــوان گفـــت کـــه بیشـــترین ارتبـــاط مـــا بـــا 
میان بر هـــا  همیـــن  طریـــق  از  سیســـتم عامل 
ــب  ــس از نصـ ــا پـ ــه نرم افزار هـ ــت.معموال همـ اسـ
ـــه  ـــد ک ـــرار می دهن ـــما ق ـــار ش ـــت در اختی ـــک ویج ی
ـــا  ـــد ام ـــته باش ـــبی نداش ـــت مناس ـــت کیفی ـــن اس ممک
سیســـتم عامل  خـــود  بر نرم افزار هـــا  عـــالوه 
ـــا ویجـــت  ـــراه ب ـــا را هم ـــه آن ه ـــی دارد ک ـــز امکانات نی
در اختیـــار مـــا قـــرار می دهد.امـــروز قصـــد داریـــم 
برنامـــه ای را بـــه شـــما معرفـــی کنیـــم کـــه اکثـــر 
ــی  ــا کیفیتـ ــردی را بـ ــم و کاربـ ــای مهـ ویجت هـ
ــد  ــا بتوانیـ ــذارد تـ ــان می گـ ــاده در اختیارتـ فوق العـ
قبلـــی  بی کیفیـــت  میان بر هـــای  جـــای  بـــه 
از ایـــن میان بر هـــا اســـتفاده کنیـــد و عـــالوه 
بـــر آن تغییـــری هـــم در دکوراســـیون اندرویدتـــان 

داده باشـــید و آن را از یکنواختـــی خـــارج کنیـــد. 
ـــتر  ـــا بیش ـــن ویجت ه ـــم ای ـــه گفتی ـــور ک ـــان ط هم
ــود و  ــتم عامل می شـ ــات سیسـ ــه خدمـ ــوط بـ مربـ
ـــخ و  ـــان، تاری ـــوا، زم ـــد آب و ه ـــواردی مانن ـــامل م ش
 HD Widgets ـــام ـــا ن ـــه ب ـــن برنام ـــت. ای ـــکان اس م
بـــا رابـــط کاربـــری بســـیار آســـان و بـــا کیفیـــت، 
ـــما  ـــار ش ـــان را در اختی ـــریع و آس ـــش س ـــکان ویرای ام
 HD Widgets ــد ــما می توانیـ ــد. شـ ــرار می دهـ قـ
را بـــرای سیســـتم عامل اندرویـــد 2,2 بـــه بـــاال 
اســـتفاده کنید.نرم افـــزار HD Widgets می توانـــد 
12 نـــوع ویجـــت را بـــه شـــما معرفـــی کنـــد تـــا 
شـــما از بیـــن آن هـــا هـــر کـــدام را کـــه مطابـــق 
ـــه  ـــه ک ـــک نکت ـــاب کنید.ی ـــت، انتخ ـــلیقه تان اس س
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــی می باش ـــن آن الزام گفت
نمی کننـــد. کار  حافظـــه  کارت  روی  ویجت هـــا 
ـــرای  ـــری ب ـــات بص ـــامل تنظیم ـــه ش ـــات برنام تنظیم
قـــرارداده  ویجت هـــای  می شـــود.  ویجت هـــا 
ـــه  ـــا برنام ـــتند.برای کار ب ـــت HD هس ـــا کیفی ـــده، ب ش
ـــد  ـــک می کن ـــما کم ـــه ش ـــریع ب ـــای س ـــک راهنم ی
تـــا بـــرای بـــار اول بـــا برنامـــه کار کنیـــد. یکـــی 
دیگـــر از ویجت هایـــی کـــه موجـــود اســـت ابـــزار 
اســـت. صفحه نمایـــش  قفـــل  میان بر بـــرای 
یکـــی از امکانـــات جالـــب ایـــن برنامـــه قـــراردادن 
ســـوئیچ هایی بـــرای اتصـــال بـــه برنامه هـــای 

دیگـــر اســـت کـــه می توانـــد بـــرای شـــما در 
اســـتفاده از نرم افزار هـــا تنـــوع ایجـــاد کنـــد. 
ـــک  ـــد ی ـــال جدی ـــتانه س ـــتید در آس ـــل هس ـــر مای اگ
ــته  ــان داشـ ــر موبایل تـ ــرای ظاهـ ــی بـ خانه تکانـ
ـــا و  ـــوه ای زیب ـــان جل ـــات اندرویدت ـــه صفح ـــید و ب باش
ـــه  ـــه شـــما توصی ـــا ایـــن برنامـــه را ب ـــد م آراســـته بدهی
می کنیـــم، البتـــه ایـــن نرم افـــزار بـــرای تبلت  هـــا 
هـــم بســـیار مناســـب اســـت.می توانید بـــرای 
ـــد: ـــه کنی ـــر مراجع ـــه آدرس زی ـــزار ب ـــت نرم اف دریاف
http://www.apkhere.com/app/clou-

dtv.hdwidgets

قبیله های جنگجو
بازی این هفته یک بازی بسیار هیجان انگیز و زیبا برای 
سیستم عامل اندروید است که شما را ساعت ها به خود 
مشغول می کند. این بازی با نام cartoon wars توسط 
شده.  عرضه  رایگان  صورت  به   gamevil inc شرکت 
میان  جنگی  که  می شود  شروع  آنجا  از  بازی  داستان 
کارتونی  سرزمینی  در  رنگی ها  و  سفید ها  سیاه  قبیله  دو 
صورت می گیرد قبیله سیاه سفید ها که سال هاست توسط 
رنگی  ها به بردگی گرفته شده اند اکنون به رهبری یک 
قهرمان دست به شورش می زنند و چندین برج وقلعه را 
تسخیر می کنند و جنگی اجتناب ناپذیر را شروع می کنند 
وظیفه شما به عنوان قهرمان رهبری و هدایت نیروهایتان 
خشن  قبیله  برابر  در  قلعه  ها  این  از  جانانه  دفاعی  برای 
طالی  سکه  های  آوردن  به دست  با  شما  رنگی هاست. 

دشمن می توانید نیرو های خود را تجهیز کنید و آن ها را 
ارتقا بخشید. در این جنگ بیش از 20 نوع نیروی نظامی 
تحت فرمان شما هستند که می توانید بیش از 16 واحد، 
در  را  دفاعی تان  قلعه  های  و  آنها  اسلحه  های  و  سربازان 
سبک  به  که  بازی  این  در  بخشید.  ارتقا  مهاجمین  برابر 
نوع  انتخاب  و  سربازان  چینش  نحوه  است  استراتژیک 
آن ها با توجه به دشمنی که به شما حمله می کند بسیار 
مهم است، سربازان و تجهیزاتی که در اختیار شما قرار 
می گیرند بسیار جالب و هیجان انگیزند برای مثال نیرو های 
شما شامل سربازان قدیمی که دارای سالح  هایی همچون 
شمشیر، نیزه ، آتش و تیرو کمان  هستند و سربازان مدرن 
و  خودکار  اسلحه  مسلسل،  مانند  سالح  هایی  از  که 
موشک انداز ها بهره می برند می شود به کمک شما می آیند. 

یک دوربین و یک مترجم داشته باشید
بـه طـور قطـع دوربیـن یـک گوشـی هوشـمند جزئـی 
بـه  گوشـی  یـک  عناصـر  و  بخش هـا  مهم تریـن  از 
شـمار می آیـد. در نـگاه اول شـاید فکـر کنیـد کـه تنها 
وظیفـه ایـن دوربین و تنهـا کاربردش برای شـما همان 
عکس بـرداری و فیلمبـرداری خواهـد بـود امـا این طور 
نیسـت، ایـن روز ها دوربین های گوشـی های هوشـمند 
به یـک ابزار همـه فن حریف تبدیـل شـده اند و هزاران 
برنامـه جانبـی برای آن ها منتشـر شـده اسـت. مطمئن 
باشـید کـه این رونـد همچنان ادامـه می یابـد و در آینده 
شـاید از آن دوربیـن تلفـن همـراه خود به عنوان چشـم 
یدک خـود اسـتفاده کنید؛ چشـمی فوق العـاده قدرتمند 
کـه حتمـا نیـاز نیسـت وضوح هـای هـزاران پیکسـلی 
داشـته باشـد بلکه کافی اسـت تـا بـرای آن کاربرد های 
مختلف و قدرتمندی تعریـف کنیم.کاربرد های متفاوتی 
که هـم اکنـون نیز بـرای دوربین هـای موبایـل تعریف 
شـده اند، فوایـد زیـادی دارنـد. بـه طـور مثـال می توان 
بـه کاربـرد آن در زمینـه بارکدخوان هـای سـه بعـدی و 
و  چهـره  تشـخیص  اندازه گیـری،  اسـکنر،  بعـدی،  دو 
هـزاران ایـده دیگـر کـه هنـوز عملی نشـده اند، اشـاره 
کـرد. یکـی از کاربرد هـای دیگـر این دوربین هـا امکان 
ترجمـه متن اسـت کـه در ترفند ایـن هفته قصـد داریم 
بـه ایـن توانایـی مفید کـه در آخرین نسـخه از سیسـتم 

گنجانـده  فـون  وینـدوز  محبـوب  چنـدان  نـه  عامـل 
شـده اسـت، اشـاره کنیم.بـرای این کـه بتوانیـد از ایـن 
ویژگـی اسـتفاده کنیـد کافی اسـت تا ذره بیـن کوچک 
مخصـوص ویندوزفـون خود را لمـس کنید. بـا این کار 
یـک گزینـه بـا نـام vision که به شـکل چشـم اسـت 
در اختیارتـان قـرار می گیـرد. بـا اسـتفاده از ایـن گزینه 
می توانیـد از متـن خـود عکـس بگیریـد کـه البتـه این 
کار تنهـا بایـد از طریق گزینـه Scan Text انجام شـود. 
پـس از ایـن که متن شـما اسـکن شـد، تمامـی کلمات 
آن بـا کادر هایی مجزا مشـخص می شـوند. حـاال موقع 
آن اسـت که به سـراغ Translate برویـد. با لمس لغت 
Translate چندیـن زبـان نمایـش داده می شـود کـه 

جـای خوشـحالی اسـت که فارسـی هـم در بیـن آن ها 
بـه چشـم می خـورد. بـا انتخـاب زبـان، کار تمام اسـت 
و ترجمـه هـر لغـت جلـوی همـان لغـت و روی عکس 
نوشـته می شـود. اگر در ابتـدا گزینه vision را مشـاهده 
نکردیـد، بایـد زبان گوشـی خـود را بـه انگلیسـی تغییر 
دهیـد تـا ایـن امـکان بـرای شـما فعـال شـود. حـاال 
چشـم یـدک شـما کار ترجمـه را نیـز برای تـان انجـام 
مختلـف  متـون  می توانیـد  مترجـم  ایـن  بـا  می دهـد. 
از دفترچه هـای راهنمـا بـه زبـان چینـی تـا مجـالت 
فنـاوری بـه زبان انگلیسـی را به سـرعت ترجمـه کنید.
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