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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    .سالم بایت، راهی برای باالتر بردن سرعت گوشی پیشنهاد بدهید
)گوشی من اندروید است(

اپلیکیشن  ها و بازی  هایی که مدت زمانی است از آن  ها استفاده نکرده اید را پاک کنید، 
سرویس  های غیر ضروری را که دائما در پشت زمینه در حال اجرا هستند را استاپ کرده 
و بخش Cashe اپلیکیشن را پاک کنید. بهتر است که ویجت  ها و عکس  های پس زمینه 

خود را هم محدود کنید و به این ترتیب سرعت گوشی خود را باال ببرید.

J    با سالم، اگر امکان دارد در مورد روت کردن گوشی اندروید توضیح
دهید و این که چه چیزی بعد از روت کردن به دست می آید؟

را  آن  ها  به  دسترسی  و  سیستمی  فایل  های  به  رسیدن  اصطاح  در  کردن   Rootبا شما 
فراهم می کنید. روش روت کردن گوشی  های مختلف با هم متفاوت است. روت امکان 
که  به خصوصی  کار های  برای  مختلف  کد های  دادن  تغییر  و  سیستمی  فایل  های  تغییر 

می خواهید انجام دهید را به وجود می آورد.
وقتی گوشی روت می شود چه چیز هایی به دست می آوریم؟

* کنترل کامل روی گوشی

* قابلیت دیدن فایل  هایی که اندروید با آن  ها کار می کند. مثا می توانید خیلی از کد های 
اصلی را جایگزین کنید. مانند تم  ها، برنامه های اصلی (نقشه، تقویم، ساعت و...)

(Custom Recovery) حالت ریکاوری برای انجام کار های تخصصی *

* تعویض تصاویر هنگام بوت شدن گوشی
* اجرای برنامه  هایی که نیاز به کنترل بیشتری در سیستم دارند

* Super User به شما اجازه می دهد تا تعیین کنید کدام برنامه به روت دسترسی داشته باشد.

* مدیریت برنامه  ها (به شما اجازه می دهد برنامه  هایی را ببندید که در حالت عادی قادر 

به بستن آن  ها نیستید).
همه  و  بسازید  خود   SDcard روی  پوشه  یک  (می توانید  گوشی  از   Backup تهیه   *

APK هایی رو که نصب کرده اید را در آن کپی کنید).

Sdcard تغییر محل نصب برنامه  ها به *
وقتی گوشی روت می شود چه چیز هایی را از دست می دهیم؟

* آپدیت  های کارخانه ای که برای گوشی داده می شود.
* گوشی شما از گارانتی خارج می شود.

J    کرد؟ باید چه جوری خشک  رو  رفته توش  آب  که  موبایلی  سالم، 
بهترین روش چیه؟ خوبه که توی آفتاب گذاشته بشه؟

سشوار  از  که  باشد  شاید بهتر  دارد،  نوع گوشی  رطوبت و  میزان  به  بستگی  موضوع  این 
برای خشک کردن گوشی از یک فاصله دور استفاده کرده و تا 24 ساعت هم باطری را 

در گوشی قرار ندهید.

J    سالم، گوشی سامسونگ من مدتی است که پیغام خطایی مربوط به
فروشگاه گوگل استور می دهد. چگونه برطرف می شود.

گوگل با داشتن میلیون  ها کاربر مطمئنا مشکات بسیاری نیز در ارائه خدمات خود خواهد 
می شود. گفته  ادامه  در   Google Play ارور های  اصلی ترین  و  معمول-ترین  داشت، 
* Google Play - Error 919

* مشکل: اپ دانلود شده اما باز نمی شود.

* راه حل: حافظه دستگاه شما پر شده است و باید یک سری اطاعات را حذف کنید تا 

جای خالی برای نصب ایجاد شود.
* Google Play - Error 413

* مشکل: دانلود اپ یا آپدیت آن غیر ممکن است، اگر از نرم افزار های تغییر ip استفاده 

می کنید آن را غیر فعال کنید.
 Google Services بروید، اپ All شوید و به تب app وارد Setting راه حل: در قسمت *

را پیدا کنید و clear data را بزنید و بعد force stop را بزنید.
* Google Play - Error 923

cache memory کردن اکانت شما و یا مشکل با sync مشکل: ارور در هنگام *

* راه حل: اکانت گوگل خود را از دستگاه پاک کنید، سپس تمام اپ  های بی مصرف را نیز 

حذف کنید. دستگاه را ری استارت کنید. گوشی را در حالت recovery mode باال بیاورید، 
سپس wipe cache partition را انتخاب کنید، اطاعات شخصی شما پاک نخواهد شد.
* Google Play - Error 403

* مشکل: دانلود اپ غیر ممکن است زیرا دو اکانت روی این دستگاه اپ را سفارش داده اند.
* راه حل: در Google Play با اطاعات درست الگین کنید، اپ درخواستی را پاک کنید 

و دوباره سفارش دهید.
* Google Play - Error 492

* مشکل: نصب اپ به خاطر مشکل Dalvik cache غیر ممکن است.

 Google اپ  شوید.   All تب  وارد  و  شوید   app وارد   Setting قسمت  در  راه حل:   *

Services رو انتخاب کنید و سپس clear data و force stop را بزنید.

اتوران ها را قتل عام کنید
حتمـا اصطـاح اتـوران را تا به حال شـنیده اید، شـاید 
هـم بـرای خودتـان ایـن کار را کـرده باشـید. اگـر بـا 
ایـن واژه آشـنایی نداریـد بایـد بدانیـد کـه در زمانـی 
کـه CD یـا DVD برنامـه یـا بـازی را در رایانـه قـرار 
می دهیـد، مشـاهده خواهیـد کـرد کـه بـدون این که 
روی درایـو خـود کلیـک کنیـد، صفحه ای بـه صورت 
خـودکار بـاز می شـود کـه بـه طـور مثـال می توانـد 
نرم افـزار،  راهنمـای  نصـب،  نظیـر  مـواردی  شـامل 
یـا  مختلـف  شـاخه  های  در  نرم افـزار  تعـدادی 
گزینـه ای بـرای قطـع و وصـل کـردن آهنـگ اتوران 
باشـد. ایجـاد ایـن صفحـه کار اصـا سـختی نیسـت 
و برایـش نـرم افزار هـای متنوعـی وجـود دارنـد کـه 
امـا  هسـتند  مختلـف  سیسـتم عامل  های  بـا  سـازگار 
بایـد بدانیـد که برای گوشـی هوشـمند شـما هـم این 
امـکان وجـود دارد کـه فایل  هـای اتـوران به آسـانی 
فیلـم،  آهنـگ،  اجـرای  نظیـر  مـواردی  شـوند.  بـاز 
عکـس، پوشـه و... تنهـا با سـاخت یک دکمه توسـط 
نـرم افزار هـای موجـود امکان پذیر خواهد بـود عاوه 
بـر آن شـما می توانیـد صفحـه اتورانی در گوشـی خود 
داشـته باشـید که در آن بـا فرمان دادن بـه یک دکمه 
بـه یـک سـایت دلخـواه رفتـه یـا مثـا با یـک دکمه 
ایمیلـی را ارسـال کنیـد امـا ایـن ماجـرا هـر چـه قدر 
کـه ممکـن اسـت مفیـد و کاربـردی بـه نظـر برسـد، 
خـودکار  شـدن  بـاز  باشـد.  هـم  خطرنـاک  می توانـد 

اجـازه ای  شـما  از  کـه  ایـن  بـدون  صفحـات  برخـی 
گرفتـه شـود می توانـد منجـر بـه آلوده شـدن گوشـی 
شـما بـه ویروس  ها یا اسـپم  ها شـود. به همیـن دلیل 
بهتـر اسـت که شـما بتوانیـد روی اتوران  هـا مدیریتی 
داشـته و بدانیـد کـه چـه صفحه هایـی بهتر اسـت باز 
نشـود. بـرای ایـن کار یـک نرم افـزار مفیـد و بسـیار 
کاربـردی به نـام Autorun Killer وجـود دارد که به 
شـما اجـازه می دهد از شـر فایل  هـای اتـوران مزاحم 
رهـا شـوید و بـه نوعـی یـک مدیریـت مناسـب روی 
ایـن دسـته از فایل  هـا داشـته باشـید. بـه ایـن ترتیب 
می توانیـد تـا حـد زیـادی جلوی آلوده شـدن گوشـی 
خـود توسـط فایل  های آلوده خـودکار را بگیریـد. تا به 
حـال ایـن برنامـه روی انـواع مدل  های گوشـی های 

 Galaxy S Plus، Galaxy جملـه  از  سامسـونگ 
از  دیگـری  مدل  هـای  و   Mini، Galaxy ice

 Xperia و Xperia Arc S گوشـی  های سـونی نظیر
X8 تسـت شـده و بـه خوبـی عمل کـرده اسـت. این 

کـه شـما بتوانیـد در محیـط گوشـی هوشـمند خود به 
آسـانی تنهـا با چنـد کلیک سـاده یک صفحـه اتوران 
را شناسـایی کـرده و آن را از کار بیندازیـد، یک امکان 
جالـب خواهـد بود. شـاید هم بـه نوعی بتوانـد در کنار 
کاربـردی بودنـش بـه عنوان یک سـرگرمی شـناخته 
شـود. اگـر بـه تسـت کردن ایـن نرم افـزار در گوشـی 
اندرویـد خـود عاقـه داریـد می توانیـد آن را از لینک 

زیـر دانلـود کنید.
http://www.appsapk.com/autorun-killer/

همه جا را فتح کنید
کل»  «فتح  به  فارسی  در  که   Total Conquest بازی 
ترجمه شده است، یکی از پرطرفدارترین بازی  های شرکت 
گیم الفت در سبک بازی  های استراتژیک است که برای 
اندروید طراحی شده و در چند وقت اخیر طرفداران بسیاری 
پیدا کرده است. این بازی به صورت آناین بوده و برای 
بازی  این  در  است.  شده  طراحی  روم  امپراتوری  کنترل 
شما به عنوان یک فرماندار به توسعه و مدیریت دولت و 
ارتش خود می پردازید و با استفاده از ابزار های مختلف در 
دسترس تان به گسترش و ساخت یک سرزمین مشغول 
قدرتمند  نیرو های  استخدام  با  میان  این  در  شد.  خواهید 
اراضی  و  پرداخته  خود  همسایه  های  با  نبرد  به  می توانید 
دسته  آن  برای  بازی  این  دهید.  گسترش  را  سرزمین تان 
عاقه  استراتژیک  بازی  های  سبک  به  که  افرادی  از 

دارند، بسیار سرگرم کننده است. مراحل متنوعی را شامل 
می شود و هر مرحله از بازی در مکانی شگفت انگیز صورت 
گیم  شرکت  بازی  های  دیگر  مانند  بازی  این  می پذیرد. 
الفت، دارای یک گرافیک خارق العاده و خیره کننده است. 
عاوه بر آن کیفیت صداگذاری آن هم بسیار حرفه ای و 
مهیج می باشد و تجربه آن می تواند برای هر کسی لذت 
به  می توان  آن  ویژگی  های  دیگر  جمله  از  باشد.  بخش 
مواردی نظیر دفاع از شهر خود با برج   ها، تله ها، دیوار ها، 
نقش  های  با  مختلف  واحد  نوع   10 آموزش  و  استخدام 
متفاوت، امکان دعوت دوستان به بازی از طریق شبکه  های 
رهبری  و  جهان  سراسر  از  بازیکنانی  با  نبرد  اجتماعی، 
می توانید  اشاره کرد. همچنین  برای پیروزی  ارتش خود 
کنید.  دریافت  دائما  جهانی  سطح  در  را  خود  رنکینگ 

آیا باتری شما در حال خراب شدن است؟
بـا توجـه بـه ایـن کـه ایـن روز هـا همـه بیـش از حـد 
اسـتفاده  خـود  همـراه  تلفـن  گوشـی  های  از  معمـول 
طـول  بـه  گوشـی  یـک  خریـد  هنـگام  در  می کننـد، 
عمـر باتـری آن توجـه ویـژه ای می شـود زیـرا هیـچ 
کسـی دوسـت نـدارد کـه شـارژرش دائمـا در دسـتش 
بـوده و در حـال شـارژ کـردن گوشـی خود باشـد. حتما 
می دانید که گوشـی  های لمسـی و به عبارتی اسـمارت 
فون  هـا مصـرف باتری بسـیار باالتری به نسـبت دیگر 
گوشـی  ها دارنـد و بـه همین انـدازه هـم بایـد مراقبت 
بیشـتری از آن  هـا به عمـل آورید تـا باتری شـما کمتر 
یـا دیرتر دچار مشـکل شـود. در ادامه برخـی از نکته  ها 
و نشـانه  های خرابـی باتـری در تلفـن همراه را به شـما 
خواهیـم گفت. اگر احسـاس می کنید که گوشـی شـما 
دچـار مشـکل شـده، ممکن اسـت کـه قبل از هـر چیز 
ایـن مشـکل از باتـری شـما ایجـاد شـده باشـد. شـما 
می توانیـد با دانسـتن چند ترفنـد بفهمید که آیـا باتری 
گوشـی شـما سـالم اسـت یـا خیر. بـه طـور کلـی باید 
بدانیـد کـه در هنـگام خرابـی باتـری ایـن مشـکات 
برای گوشـی شـما پیـش خواهـد آمـد. اول از همه این 
کـه گوشـی خـود بـه خـود خامـوش می شـود. پـس از 
مدتـی ممکـن اسـت کـه گوشـی شـما دائمـا هنـگ 
کنـد و ایـن اتفـاق بـا فاصله  هـای زمانـی کوتـاه اتفاق 

خواهـد افتـاد. اگر تنظیمـات مربوط به تاریخ و سـاعت 
گوشـی شـما دائمـا به هـم می ریـزد هـم می توانـد به 
عنـوان یـک نشـانه در رابطـه بـا خـراب شـدن باتری 
گوشـی تان تلقی شـود. در نهایـت بارزترین نشـانه این 
خواهـد بـود که باتری گوشـی شـما بسـیار سـریع تر از 
آن چـه کـه در گذشـته بوده شـارژ تخلیـه کنـد. باید به 
ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید که مشـاهده یکـی از 
ایـن مشـکات و تنها یک مرتبه، مسـلما نشـان دهنده 
خـراب بـودن باتری گوشـی شـما نیسـت. اگـر باتری 
خـراب باشـد ایـن نشـانه  ها به دفعات در گوشـی شـما 
ظاهـر خواهـد شـد. بـرای پیشـگیری از ایـن اتفاقـات 
بایـد بدانید کـه زمان الزم برای شـارژ باتـری در حدود 
45 دقیقـه تـا 1 سـاعت اسـت و اگـر ایـن زمـان کمتر 
شـود باعـث خواهـد شـد کـه باتـری بـه انـدازه کافی 
شـارژ نشـود و کارایی که شـما از باتـری انتظـار دارید، 
وجـود نداشـته باشـد. اگـر ایـن زمـان بیشـتر از یـک 
سـاعت هـم شـود، باعـث آسـیب دیـدن سـلول  های 
داخلـی باتـری و در نتیجـه کاهـش طـول عمـر باتری 
شـما خواهـد شـد.بهتر اسـت این مـورد را هـم در نظر 
داشـته باشـید که زمانـی باتری خـود را شـارژ کنید که 
کاما تخلیه شـده باشـد. ایـن کار باعـث افزایش طول 

عمـر باتـری خواهد شـد.
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