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پرسشوپاسخهمراه

J    دوسـتان عزیز بایـت؛ سـوال هاي خـود را در زمینه تلفـن همراه به
آدرس ایمیـل زیر ارسـال فرمایید.

   J Byte.Hamrah@gmail.com

J    کامپکـت دارم.بعـد از آپدیـت از4.3بهz1 باعرض سـالم. گوشـی 
4.4.2 شـارژدهی گوشـی تقریبـاً نصـف شد.وسـپس به 4.4.4 بیشـتر 
نیـز شـد.در حالـت اسـتندبای هـر سـاعت 2درصـد شـارژ کم می کند. 
در قسـمت مدیریت نیرو گزینه )سیسـتم اندروید( 50درصدتـوان را به 
تنهایـی مصـرف می کند. آیـا راهـی برای کم کـردن آن و یـا برگرداندن 
به 4.3 وجود دارد تا شـارژ گوشـی بیشـتر شـود.لطفا راهنمایی فرمایید. 

فراوان. تشـکر  با 
بلـه امـکان برگردانـدن به نسـخه قبلی وجـود دارد و برای ایـن کار باید رام  های نسـخه 
قبلـی کـه بـه گوشـی شـما مربـوط اسـت را نصب کنیـد و بـه سـادگی به نسـخه قبلی 

برگردید. خـود 

J    سـالم بایتـی جـون خوبـی ممنون که واسـه مـا جیمیل گذاشـتی 
تـا کمکمـون کنـی می خواسـتم مزایـا و معایـب گوشـی سامسـونگ 
نـوت 3neoرو واسـم بگـی. کیفیـت صفحـه نمایـش و دوربین واسـم 
مهمـه از کند بـودن و هنگ کردن متنفرم مرسـی بابت تمـام زحماتتون 

بایتی. بچه هـای 
بـه  نسـبت  کـه  گفـت  بایـد   Neo Galaxy Note3 نمایـش  صفحـه  ابعـاد  مـورد  در 
Note3 کاهـش پیـدا کـرده و به 5,5 اینچ رسـیده؛ همچنین سامسـونگ رزولوشـن این 
Super AMOLED را کـم کـرده و به HD رسـانده اسـت. مغـز متفکر ایـن فبلت را یک 

چیپ سـت Snapdragon Qualcomm MSM8228 تشـکیل می دهـد. بـر روی ایـن 
چیـپ، یـک پردازنـده چهـار هسـته ای Cortex A9 قـرار گرفتـه که تـوان پـردازش با 
سـرعت 1,6 گیگاهرتـز را داراسـت. ایـن میـان رده دارای 16 گیگابایـت حافظـه داخلی 
اسـت و 2 گیگابایـت حافظـه رم به خدمـت دارد. با ایـن وجود رم این فبلـت 1 گیگابایت 
نسـبت بـه نسـخه اصلی خود کاهش پیـدا کرده اسـت؛ در حقیقت این میـزان حافظه رم 
هـم بـه خوبـی از پس کار هـای اکثـر کاربـران برخواهد آمـد امـا دوربین این گوشـی به 
8 مگاپیکسـل تنـزل پیدا کرده اسـت که قادر اسـت تصاویری بـا ابعـاد 3264 در 2448 
پیکسـل ثبـت نمایـد. همچنین ایـن دوربین قـادر خواهد بود بـه فیلم برداری بـا کیفیت 
Full HD و بـا سـرعت 30 فریـم بر ثانیـه بپـردازد. دوربیـن دوم ایـن گوشـی کیفیتـی 

برابـر 2 مگاپیکسـل داشـته و هماننـد دوربیـن اصلـی آن، می توانـد بـه فیلم بـرداری با 
 Note3 بپـردازد امـا ویژگـی چشـمگیر و شـاید کم کاربـردی کـه در Full HD کیفیـت
وجـود داشـت و در ایـن فبلت حـذف گردیـده، قابلیت فیلم برداری 4K می باشـد. مسـلما 
سامسـونگ ایـن طور پنداشـته که ایـن ویژگی تـا این زمـان، مخصوص پرچـم داران و 
گوشـی های رده بـاالی خـود اسـت، از ایـن رو ایـن قابلیـت را از Neo Note3 برچیـده 
اسـت. هماننـد Note3، ایـن فبلـت هم از سیسـتم عمـل محبـوب اندروید نسـخه 4,3 
بهـره می بـرد. در نهایـت سامسـونگ از یـک باتـری بـا ظرفیـت 3100 میلـی آمپـر 
سـاعتی بـرای ایـن دسـتگاه در نظـر گرفته که نسـبت بـه Note3 تنهـا 100 میلی آمپر 
سـاعت کاهـش یافته اسـت. بدین صـورت اگـر Note3 در بین پرچم داران سامسـونگ 
قـرار داشـت، Neo Note3 را می تـوان در بیـن میـان رده هـای ایـن کمپانـی قـرار داد. 
سامسـونگ سـعی کرده تـا اکثـر ویژگی هـای Note3 را در این میـان رده بـه کار برد و 
آن را بـا قیمتـی مناسـب تر عرضـه نمایـد امـا تنها ویژگـی که ایـن فبلـت دارد و نوت 3 
از آن محـروم اسـت، قابلیـت پشـتیبانی از دو سـیم کارت بـه طور همزمان اسـت که آن 
را بایـد بـه مزایـای آن افزود. با احتسـاب همه این مـوارد می تـوان Neo Note3 را جزو 

برتریـن میـان رده های بـازار به حسـاب آورد.

J    سـالم مـن گوشـی گلکسـی اس 5 دارم می خواسـتم بدونـم اگه 
روزی یـک بـار تـو شـارژ بزنم واسـه باتری یا خود گوشـی ضـرر داره؟
بـه طـور کلـی بهترین زمـان برای به شـارژ زدن گوشـی زمانی اسـت که خود گوشـی به 
شـما آالرم می دهـد کـه گوشـی را به شـارژ بزنیـد، در صورتی کـه در مواردی کـه باتری 
شـما هنـوز شـارژ دارد اگـر گوشـی را بـه شـارژ بزنیـد باعـث کاهش طـول عمـر باتری 
دسـتگاه خـود خواهیـد شـد. با توجه بـه نوع مصرفـی که دارید ممکن اسـت باتری شـما 
زودتـر یـا دیرتر از افرادی که گوشـی شـما را دارند تخلیه شـود. تخلیه شـارژ باتری تلفن 
درصـورت فرض بر سـالم بودن آن، تنها به نـوع مصرف کاربر دارد. کار هایـی مانند بازی، 
اتصـال دائمـی بـه وای فـای یا دیـدن فیلم می تواند شـارژ شـما را سـریع تر تخلیـه کند.

J    دارم چنـد وقتیـه HTC Incredible S بـا عـرض سـالم مـن گوشـی 
بعضـی از نقـاط تـاچ یا قطع میشـه یـا دای خود بـه خود عمـل می کنه 
ووارد برنامه ها یا تماس میشـه. ضمنا ریسـت کردم آپدیت نسـخه 4.4 

هم شـده ممنـون میشـم از راهنمایی تون
اگـر قابـی که بـه عنوان نگهدارنده گوشـی اسـتفاده می کنیـد دارای آهن ربا باشـد روی 
تـاچ گوشـی شـما تاثیـر خواهد گذاشـت و باعـث می شـود در بعضـی از نقاط بـه خوبی 

نکند. کار 

بیدار شوید تا دست از سرتان بردارد
مطمئنــا بســیاری از افــراد هســتند کــه بــا بیــدار شــدن 
از خــواب مشــکل دارنــد و الزم اســت تــا بار هــا آن هــا 
ــرای ایــن  ــدار شــوند. ب ــا از خــواب بی را صــدا کننــد ت
 Puzzle Alarm ــام ــا ن ــه ای ب ــراد برنام ــته از اف دس
Clock وجــود دارد کــه بیــدار شــدن را بــرای آن دســته 

ــد  ــا ح ــد ت ــدی دارن ــی اندروی ــه گوش ــی ک از کاربران
زیــادی آســان می کنــد. ایــن برنامــه رایــگان اســت و 
بایــد گفــت کــه در مقایســه بــا برنامه  هــای مشــابهش، 
ــدار باشــی  بهتریــن و هوشــمندترین برنامــه زنــگ بی
 Puzzle Alarm اســت کــه وجــود دارد. در زمانــی کــه
ــن  ــه ای ــه ب ــن ک ــرای ای ــد، ب ــگ می زن Clock زن

برنامــه اثبــات کنیــد کــه بــه صــورت کامــل بیــدار و 
هوشــیار هســتید بایــد یــک پــازل را حــل کنیــد. ایــن 
ــی دارد  ــا درجــات ســختی مختلف ــازل ب ــزار 5 پ نرم اف
کــه بــه بیــدار شــدن شــما کمــک بســیاری خواهنــد 
ــی  ــد در حال ــر نمی توانی ــاف دیگ ــن اوص ــا ای ــرد. ب ک
کــه بیــن خــواب و بیــداری هســتید زنــگ ایــن برنامــه 
را قطــع کنیــد و مجبــور هســتید کــه از خــواب نــاز دل 
ــد  ــه می توان ــن برنام ــوید. ای ــدار ش ــال بی ــده و کام کن
شــما را مجبــور کنــد کــه از جــای خــود بلنــد شــده و 
بــه مــکان خاصــی کــه قــرار داریــد برویــد. در زمانــی 
کــه قصــد تنظیــم زنــگ ســاعت را داریــد می توانیــد 
ــر  ــک تصوی ــا ی ــد ت ــاب کنی ــه QR Code را انتخ زین
QR Code بــه آدرس ایمیــل شــما فرســتاده شــود. در 

ــر  ــه و در ه ــت گرفت ــر را پرین ــورت آن تصوی ــن ص ای
جایــی کــه دوســت داریــد بچســبانید. در چنیــن حالتی 
 QR اگــر ســاعت زنــگ بزنــد شــما بایــد بــه ســراغ آن
ــا  ــد ت ــه ســمت آن بگیری ــد و گوشــی را ب Code بروی

ــگ آالرم  ــخیص داده و زن ــرش را تش ــزار تصوی نرم اف
ــورت  ــن ص ــه همی ــم ب ــه NFC ه ــود. گزین ــع ش قط
ــه ایــن ترتیــب اگــر گوشــی هوشــمند  کار می کنــد. ب
ــد شــد  ــادر خواهی ــد، ق ــت NFC باش ــما دارای قابلی ش
تــا یــک تــگ NFC بــرای ایــن کار اختصــاص دهیــد. 
ــا آن تــگ را  ــرای ایــن منظــور هــم کافــی اســت ت ب
در هــر نقطــه ای کــه دوســت داشــتید قــرار بدهیــد تــا 
بــا زنــگ زدن ســاعت مجبــور شــوید گوشــی خــود را 
پیــش آن تــگ ببریــد تــا صــدای زنگــش قطــع شــود. 

ــن  ــه همی ــزار ب ــن نرم اف ــه ای ــد ک ــر کرده ای ــر فک اگ
ــتباه  ــخت در اش ــد، س ــما را ول می کن ــادگی  ها ش س
ــام Check If Im awake در  ــا ن ــه ای ب هســتید. گزین
ایــن برنامــه قــرار دارد کــه در صورتــی کــه تیــک آن 
ــک  ــاعت، ی ــگ س ــدن زن ــع ش ــد از قط ــد، بع را بزنی
نوتیفیکیشــن بــه فاصلــه یــک زمــان کوتاه در گوشــی 
ــد  ــما می پرس ــه از ش ــود ک ــان داده می ش ــما نش ش
ــخ  ــوال پاس ــه این س ــر ب ــه؟ اگ ــا ن ــتید ی ــدار هس بی
ــد.  ــی را انجــام دهی ــد مراحــل قبل ــاره بای ــد دوب ندهی
بــرای دانلــود ایــن نرم افــزار می توانیــد از لینــک زیــر 

اســتفاده کنیــد.
http://www.appsapk.com/puzzle-a-

larm-clock/

اعتیاد به آبنبات  های رنگی
تا به حال شده است که دوست داشته باشید مدت زمان 
هر  شوید؟  رها  دارید  که  فکری  مشغله  های  از  کوتاهی 
بعضی  است  ممکن  دارد.  را  روشی  کار  این  برای  کسی 
به  دادن  گوش  کتاب،  مطالعه  نظیر  کار هایی  با  افراد  از 
موسیقی یا ورزش کردن بتوانند ذهن خود را سرو سامان 
داده و از مشغله  هایی که با آن  ها درگیر هستند، رهایی 
بازی  به  شما  که  دارد  وجود  هم  امکان  این  کنند.  پیدا 
که  زمان  هایی  کمترین  از  بخواهید  و  باشید  عالقه مند 
از  دسته  جزو این  اگر  کنید.  استفاده  کار  این  برای  دارید 
افراد هستید در این هفته به شما بازی را معرفی خواهیم 
 Candy بازی  برد.  خواهد  شما  یاد  از  را  زمان  که  کرد 
Crush Saga با امتیاز 4,4 در گوگل پلی و بیش از 400 

میلیون بار دانلود در گوگل پلی جزو یکی از محبوب ترین 

بازی  این  سبک  می آید.  حساب  به  اندروید  بازی  های 
مانند بازی  های Marble Blast می باشد و باید با کنار 
هم قراردادن آبنبات  های رنگی مراحل را طی کنید. البته 
می شوید  بازی  جریان  وارد  که  زمانی  در  که  گفت  باید 
خودتان به سادگی درك می کنید که همه چیز به همین 
کنار  در  را  رنگی  آبنبات  های  فقط  که  نیست  سادگی 
هم قرار دهید و برای شما قوانین و راهکار هایی وجود 
دارد که طی مراحل مختلف، کار شما را مشکل خواهد 
کرد اما اگر این بازی را نصب کردید ما به شما اطمینان 
خواهیم داد که این بازی اعتیاد آور با 550 مرحله جذاب، 
کندی  در  شد.  خواهد  شما  گوشی  بازی  شیرین ترین 
یکدیگر  کنار  را  همرنگ  آبنبات  های  باید  شما  کراش 
قرار دهید و با کسب امتیاز مورد نظر به مرحله بعد بروید. 

قابلیت های مخفی برای کاربران آیفون
نسبت  به  کاربران  حتی  یا  کارشناسان  از  بسیاری 
حرفه ای اعتقاد دارند که نسخه دهم iOS جهش بسیار 
داشته  عامل  سیستم  این  سنتی  فرم  به  نسبت  عظیمی 
است. تغییراتی که در محیط کاربری این سیستم عامل 
تغییراتی  افراد  از  بسیاری  نظر  به  است،  شده  انجام 
انقالبی بوده است. بسیاری از کاربران فکر می کنند که 
شرکت اپل هر ویژگی یا خصوصیتی که محصوالتش 
از  مختلف  جا های  در  و  کرده  کرنا  و  بوق  در  را  دارند 
بسیار  حد  تا  موضوع  این  البته  می کند.  صحبت  آن  ها 
زیادی درست است اما اگر کاربر نسخه دهمiOS هستید 
دارد  هم  را  امکاناتی  عامل  سیستم  این  که  بدانید  باید 
که مخفی مانده اند. به همین دلیل در بخش ترفند این 
هفته به چند مورد از این قابلیت  ها خواهیم پرداخت که 
به شما کمک می کند تا بهره وری خود را افزایش دهید 
به گونه ای که بعد از گذشت مدتی حسرت بخورید که 
چرا زودتر این امکانات را کشف نکرده بودید. به عنوان 
سیری  به  می توانید  شما  که  گفت  باید  قابلیت  اولین 
دهد.  انجام  صورتی  چه  به  را  نام  ها  تلفظ  که  بگویید 
سیری  که  هستند  مواجه  مشکل  این  با  کاربران  بیشتر 
دائما نام  ها را اشتباه تلفظ می کند اما شما می توانید به 
این برنامه آموزش دهید که نام  های مورد نظرتان را به 
گونه دقیق تری تلفظ کند. در زمانی که سیری صدای 

شما را تحلیل و کلمات آن را درك کرد، در یک صفحه 
به شما چند تلفظ متفاوت را پیشنهاد می کند، اگر گزینه 
آن  از  کنید،  انتخاب  صفحه  همان  در  را  نظرتان  مورد 
پس سیری از تلفظ انتخابی شما استفاده خواهد کرد. به 
عنوان ویژگی دوم می توان به حالتی که عکاسی پشت 
که  دارید  تمایل  اگر  کرد.  اشاره  می شود  انجام  سرهم 
تعداد زیادی عکس را با سرعت و پشت سرهم بگیرید، 
به سادگی از دوربین سریعی که در تلفن تان وجود دارد 
برنامه  ابتدا  منظور  این  برای  کنید.  استفاده  می توانید 
دوربین خود را باز کرده و حالت photo را انتخاب کنید. 
همان  به  را  خود  انگشت  و  کرده  تب  شاتر  کلید  روی 
روی  را  خود  دست  شما  که  زمانی  تا  دارید.  نگه  حالت 
این کلید شاتر نگه دارید، آیفون عکس  ها را یکی بعد از 
این  کرد  خواهد  ثبت  ممکن  فاصله  کمترین  با  دیگری 
است.  داشته  وجود   iOS بعد به  هفتم  نسخه  از  ویژگی 
یکی دیگر از قابلیت  هایی که کمتر شناخته شده است 
و  تنظیمات  مختلف  صفحات  در  حرکت  که  است  این 
برنامه  ها را برای شما ساده تر می کند. اگر در برنامه ای 
قبلی  صفحه  به  برگشت  برای  آیکن  یک  که  باشید 
لبه  از  دکمه  آن  کلیک  جای  به  می توانید  باشد  داشته 
سمت چپ صفحه به سمت داخل دست خود را حرکت 

دهید تا به صفحه قبلی بازگردید.
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