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یکـی از ابـزار مهـم برای هر فـردی همراه داشـتن 
در  نیـاز  ایـن  حـال  اسـت.  افـزار  نوشـت  وسـایل 
گوشـی های هوشـمند نیـز بـرای هـر فـردی دیـده 
همیشـه  بـرداری  یادداشـت  برنامه هـای  می شـود. 
یکـی از نرم افزارهـای پرکاربـرد کاربـران بوده انـد 
و معمـوال در هـر گوشـی بـه چشـم می خورنـد. اما 
اگـر مایل هسـتید یک دفترچه یادداشـت هوشـمند 
و قدرتمنـد داشـته باشـید و قـدرت و خالقیت نوین 
بهتـر  کنیـد،  مشـاهده  الکترونیکـی  وسـایل  در  را 
اسـت از یـک دفترچه یادداشـت هوشـمند اسـتفاده 
کنیـد کـه چیـزی فراتـر از یادداشـت بـرداری را به 

شـما هدیـه می دهـد.
 ایـن هفتـه نرم افـزار پرکاربـرد و منحصـر بـه فـرد

Note Everything را بـه شـما معرفـی می کنیـم 

تـا بـه معنـای حقیقی این نـام پی ببریـد. محصولی 
که شـرکت SoftXperience بـرای ما آماده کرده 
تـا از آن در سیسـتم عامـل آندرویـد اسـتفاده کنیم، 
کاربـرد  چندیـن  کـه  اسـت  نرم افزارهایـی  جـزو 

متنـوع و مرتبـط را درون خـود جـای داده اسـت.
برنامـه همـان طـور کـه متوجـه  ایـن  اصلـی  کار 
یادداشـت  و  نوشـتن  بـرای  ابـزاری  شـده اید، 
بخواهیـد  اسـت  ممکـن  امـا  اسـت.  بـرداری 
یـا  و  خـاص  اتفاقـی  تصویـر،  یـک  دیـدن  بـا 
بیاوریـد. خاطـر  بـه  را  مهـم  موضـوع   یـک 

شـما  بـرای  را  امـکان  ایـن   Note Everything

مهیـا می کنـد تـا بـا اسـتفاده از ذخیـره تصاویـر به 
تصاویـر  جنـس  از  موضوعاتـی  یادداشـت،  عنـوان 
را بـرای شـما یـادآور باشـد. همچنیـن ایـن اجـازه 
را می دهـد تـا بـا اسـتفاده از قسـمتی دیگـر و بـا 
قلم هـا و رنگ هـای متنـوع خودتـان یـک نقاشـی 

و یـا یـک نوشـته جالـب را مهیـا کنیـد.
ایـن  جـذاب  ویژگی هـای  و  امکانـات  از  یکـی 
عنـوان  بـه  صـوت  از  اسـتفاده  قابلیـت  نرم افـزار، 
جالب تریـن  و  راحت تریـن  کـه  اسـت،  یادداشـت 
روش یادداشـت برداری اسـت. با اسـتفاده از همین 
قابلیـت در حقیقـت Note Everything یک ضبط 
صـوت بـا کیفیـت را در اختیارتـان گذاشـته اسـت.

همان طـور کـه ذکـر شـد، ایـن برنامه هیـچ چیزی 
دارد.  زمینـه خـود جامعیـت  در  و  نگذاشـته  را جـا 
وب  زمینـه  در  تـا  شـده  باعـث  فراگیـری  ایـن 
هـم بتوانیـد یادداشـت برداریـد. بـه ایـن صـورت 
بـه  را  خـود  اینترنتـی  لینک هـای  می توانیـد  کـه 
صورت یک یادداشـت داشـته باشـید و بـرای آن ها 
موضـوع تهیـه کنیـد و همچنیـن قادر هسـتید انواع 
بارکد هـای دوبعـدی را بـرای خـود ذخیـره کنیـد تا 
هیـچ چیـز را بـرای یادآوری از دسـت نداده باشـید.

توانایـی  نرم افـزار شـامل  ایـن  دیگـر  قابلیت هـای 
جسـت و جوی سـریع بیـن انبـوه یادداشـت ها، هم 

یادداشـت ها  موضـوع  در  هـم  و  نوشـتار  متـن  در 
بنـدی  پوشـه  قابلیـت  ایـن  بـر  عـالوه  می شـود، 
بـه  حفاظـت  همـراه  بـه  مختلـف  یادداشـت های 
وسـیله رمزگـذاری نیـز می توانـد کمـک زیـادی در 

بکنـد. فایل هـا  مرتـب سـازی 
بـا   Note Everything برنامـه  دریافـت  بـرای 
زیـر  اینترنتـی  نشـانی  از  می توانیـد   1MB حجـم 

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

details?id=de.softxperience.android.

noteeverything&hl=en

دفترچه یادداشت آنالین

یکی از سبک های بازی سازی، شبیه سازی بازی های 
برای  را  زیبایی  نوستالژیک است که خاطرات  فیزیکی 
شاید  عین سادگی  در  که  بازی هایی  می کنند.  زنده  ما 
سرگرم کننده ترین بازی برای ما بوده اند و حتی در زمینه 
این  معموال  کرده اند.  ما  به  زیادی  کمک  فکری  رشد 
دسته بازی ها با اقبال مناسبی رو به رو می شوند و مورد 
توجه کاربران موبایل قرار می گیرند. بازی این هفته نیز 
یک نمونه از بازی های قدیمی کودکانه است که این بار 
با خالقیت و کیفیتی باال برای گوشی های اندرویدی و 

ویندوز فونی طراحی شده است.
 Bernardo Zamora ساخته شرکت Skill Game

که می تواند یک بازی مناسب برای کودکان باشد، به طور 

واقع توانایی کودک شما را باال می برد. در این بازی در 
محیطی با گرافیک کاغذی و همراه با رنگ آمیزی جذاب 
تعدادی نقطه به همراه شماره و به صورت پراکنده در 
صفحه بازی قرار گرفته است. در بین این نقاط موانعی 
از جنس نقاشی طراحی شده است که در سطوح مختلف 
به صورت  موانع  و  نقاط  مکان  و  تعداد شماره ها  بازی 
ترکیبی تغییر می کنند. وظیفه بازیکن این است که نقاط را 
به همان ترتیب شماره ها به هم متصل کند به نحوی که 
خطوط از روی هم و از روی موانع عبور نکنند. این بازی 
برای باال بردن تمرکز و مهارت شمارش و رسم خطوط 

برای کودکان بسیار مناسب می باشد.
https://goo.gl/IF9qPB

یک بازی برای کودکان شما

بســیاری از کاربران گوشی های هوشــمند به مرور 
از سیســتم عامل گوشی خود خســته می شوند و یا 
دوســت دارند از امکانات بیشتر سیستم عاملی چون 
آندرویــد بهره ببرند از این رو یکی از ســؤاالتی که 
اکثر اوقات پرســیده می شود این است که آیا امکان 
این وجود دارد که توســط همان گوشی به آندروید 
کوچ کنند؟ این ســؤالی اســت که همیشه پرسیده 
می شــود و اکنون نیز به درخواســت شــما به این 
موضــوع می پردازیم. باید ایــن را گفت که می توان 
در سیستم عامل ویندوزموبایل این کار را انجام داد.
بــرای این کار بهتر اســت که آندرویــد را به طور 
جداگانــه در حافظــه کارت SD نصب کــرده و از 
آندروید شــویم. همین  وارد  طریق ویندوزموبایــل 
طور شــما می توانید آندروید را به طور کلی به جای 
ویندوزموبایــل قرار دهید اما بنــا به دالیلی این کار 
توصیه نمی شود، گوشی شما از همان ابتدا برای کار 
با ویندوزموبایل ســاخته شــده و به دلیل انحصاری 
بودن اطالعات جزئی و اصلی سخت افزاری شرکت 
سازنده گوشــی، آندروید نصب شــده ممکن است 
ناســازگاری هایی با سخت افزار گوشــی پیدا کند. 
برای مثال ممکن اســت مصرف باتری شما بیش از 
اندازه زیاد و یا عملکرد دوربین گوشــی مختل شود. 

پس بهتر است همان سیستم عامل اصلی باشد و در 
کنار آن از آندروید استفاده کنید.

در ابتدا باید گفت که آندروید به ســه روش بر روی 
گوشی ویندوزموبایلی نصب خواهد شد. در کلیه این 
روش ها از طریق سیستم عامل ویندوز فون، آندروید 
را نصب خواهیم کرد و شــما باید ویندوزفون را نیز 
نصب کنیــد.  در اولین روش با نام Nand نصب بر 
روی حافظــه داخلی انجــام می گیرد و چون در این 
حافظه تنها یک سیســتم عامل نصب می شــود باید 
ویندوز فون را بر روی آن و آندروید را بر روی کارت 
حافظه نصب کنیــد و در روش های Native SD و 
 Data On Extعملیات نصب بر روی کارت حافظه 

صورت می گیرد.
حاال باید رام های ویندوزفــون و آندروید را آماده و 
با دقت رام هایی را انتخاب کنید که مناســب گوشی 
شما باشــند که این مورد را می توانید در فضای وب 
بررســی کنید. البته دقت داشته باشــید که در این 
زمینه به هر وب سایتی اطمینان نکنید زیرا بسیاری 
از ســودجویان از طریق همین ســایت ها فایل های 
آلوده ای را برای شــما قرار می دهنــد که با دانلود و 
اســتفاده از آن ها بدون شک به دردسرهای بسیاری 

دچار خواهید شد.

کوچ از ویندوز موبایل به اندروید 

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه

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

Byte.Hamrah@gmail.com

فرمت  با  رایانه  سرعت  افزایش  برای  مدتی  از  بعد  معموال  سالم،   
عامل  سیستم  مورد  در  کار  این  می کنیم.  نصب  دوباره  را  ویندوز   C درایو 
گوشی ها )به طور خاص  C7 با سیستم عامل Belle( هم امکانپذیر است؟

بله. روش های زیادی برای این کار وجود دارد که هر کدام مشخصات خود را دارند. در روش اول 
استفاده ترکیبي از سه کلید) منو + کلید شاتر دوربین+کلید کاهش صدا ( که اگر شاتر دوربین 
دوحالته است باید کلید را در حالت فوکوس قرار ندهید و  فشار بیشتري را وارد کنید. با این روش 
فقط و فقط درایو c یعني درایو گوشی پاک مي شود و تاثیري بر روي درایو e یعني حافظه انبوه 
نخواهد داشت همچنین با این روش ovi map شما پاک خواهد شد، اما نقشه ها خیر. در نتیجه 
باید ovi map را دوباره نصب کنیدو در این روش  95درصد از برنامه هایي که نصب کردید 

قابل استفاده نخواهد بود زیرا ریشه اکثر نرم افزارها در درایو c وجود دارد.
این  کردن  وارد  با  مربع(،   737۰ مربع  )ستاره    #7370#* رمز  از  استفاده  دوم  راه  در 
خواهد  را  رقمي امنیتي   5 کد  نمودن  وارد  تقاضاي  شما  از  گوشي  دیالر  قسمت  در  کد 
این  با  باشد.  مي   ۱۲345 فرض  پیش  طور  به  باشد  نشده  تعویض  قبال  اگر  که  کرد 
مي شوند. حذف  اطالعات  تمامي  و  مي شنوند  فرمت  دو  هر   e و   c درایوهاي   روش 

روش  این  با  77۸۰مربع(.  مربع  )ستاره   #7780#* کد  از  استفاده  سوم  روش  در 
پیام ها،  تلفن ها،  شماره  قبیل  از  اطالعاتي  یعني  ریست  شما  تنظیمات  فقط  و  فقط 
بلوتوث  پروفایل،  تنظیمات  روش  بااین  شد.  نخواهد  پاک   e درایو  و  ها  برنامه 
شد. خواهد  پاک  قبیل  این  از  تنظیماتي  و  تماس  اطالعات  تم  همون  یا   مضامین 

هیچ یک از روشهاي باال تاثیري بر روي درایو f نخواهد داشت. قبل از فرمت کردن، از اطالعات 
خود مانند شماره هاي تماس، پیام ها، یادداشت ها، فایل ها و تقویم  از طریق خود گوشي یا نرم 

افزار ovi نسخه پشتیبان تهیه کنید.

 سالم بایت عزیز گوشی با مشخصات  huawei_y210_0100 دارم که 
سرعت اینترنت آن بسیار پایین است مشکل ازکجاست؟ لطفا راهنمایی ام 

کنید! باتشکر فراوان.
اگر با استفاده از gprs به اینترنت متصل می شوید، تنظیمات آن را پاک کرده و دوباره به صورت 
خودکار به وسیله کد مخصوص به اپراتورتان آن را دریافت کنید و یا به صورت دستی این کار را 
انجام دهید و اگر هم از وای فای استفاده می کنید مشکل از سرعت اینترنت است، مرورگرهای 

دیگر را امتحان کنید.

 سالم بایت .از گوگل پلی نمی شود برنامه دانلود کرد. صفحاتش را باز می کند 
اما برای دانلود رایگان پیام خطا می دهد. مگر هنوز ایران در تحریم است؟

اما تحریم ها هنوز به طور کامل برداشته نشده است. گوگل تنها  خیر در تحریم نیستیم. 
اجازه ارائه اپلیکیشن های اندروید برای ایرانیان را به برنامه نویسان داده است  به این معنا که 
برنامه نویسان اندروید می توانند هنگام انتشار اپلیکیشن های رایگانشان در گوگل پلی با تیک زدن 
کشور ایران امکان دانلود اپلیکیشن هایشان را برای کاربران ایرانی نیز فراهم کنند. همچنین 
گوگل فعاًل تنها امکان دانلود اپلیکیشن های رایگان را داده است و اپلیکیشن های پولی یا با 
پرداخت پول داخل اپ )In App Purchase(  را برای ایرانیان غیر قابل دسترس کرده است.

 سالم بایت عزیز من گوشی سامسونگ ویو3 دارم. آیا نرم افزار و بازی 
برای گوشی من پیدا می شود؟ ممنون.

بله. سیستم عامل گوشی شما بادا است و نرم افزارها و بازی های خوبی برای آن منتشر شده است. 
در سایت های ایرانی برای این گوشی نیز نرم افزار و بازی قرار داده شده است برای مثال می توانید 
به سایت موبایلستان مراجعه و در قسمت بادا بازی و برنامه مخصوص گوشی خود را پیدا کنید.

را معرفی کنید   LENOVO A820 ،A830 ،K900 لطفا گوشی  بایت عزیز!   
همراه با مزایا و معایب.

اکثر کاربران شرکت قدرتمند lenovo را با لپ تاپ هایش می شناسند. مدتی است که این 
با  را  گوشی ها  این  و  می دارد  بر  گام  آندروید  هوشمند  گوشی های  ارائه  زمینه  در  شرکت 
پردازنده های دو هسته ای قدرتمند مخصوص به خود که همیشه اینتل بوده ارائه می دهد و 
همچنین از دوربین های با کیفیت و قدرتمند lenovo استفاده می کند. صفحه نمایش این 
گوشی ها هم از کیفیت باالیی برخوردارند و معموال سایز  صفحه نمایش مدل های موجود 
مناسب و بزرگ می باشند. البته مدل های جدید و قدرتمند آن دارای قیمت باالیی هستند. 
نسخه های سیستم  عامل این گوشی ها به جدیدترین نسخه های آندروید مجهز هستند. در کل 
این گوشی ها با قدرت باال در پردازنده و دوربین با کیفیت ارائه می شوند. عالوه  براین حافظه 
این گوشی ها هم با سخت افزار همخوانی بسیار مناسبی دارند و ترکیبی مناسب را رقم زده اند. 
 سالم بایت. اندروید 4 برروی xperia ray افت سرعت دارد. می خواهم 
بدانم نسخه ی 4/1 برای گوشیهای با سخت افزار ray عرضه می شود و اینکه 

مشکل سرعت چگونه برطرف می شود.
دارندگان گوشی های اکسپریا سال ۲۰۱۱، همواره به خاطر به وجود آمدن باگ های ناشی 
از آپدیت جدید در گوشی های خود گله مند بوده اند. به عنوان مثال مدلهای ray و arc به 
خاطر داشتن باگ های زیاد کاربران را مجاب می کرد تا به نسخه ۲/3 بازگردند. و همین 
و  می باشد   xperia ray فاقد  شده  منتشر  آپدیت 4/۱  برای  که  گوشی هایی  لیست  طور 
شرکت سازنده نیز اعالم کرده که این آپدیت برای گوشی های اکسپریا منتشر نخواهد شد. 
برای رفع باگ ها و یا سرعت آپدیت آندروید 4 می توانید آن را به آندروید 4/۰/4 ارتقا دهید.


