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J    کامپکـت دارم.بعـد از آپدیـت از4,3بهz1 باعـرض سـام. گوشـی
4,4,2 شـارژدهی گوشـی تقریبـاً نصـف شد.وسـپس بـه 4,4,4 بیشـتر 
نیـز شـد.در حالـت اسـتندبای هـر سـاعت 2درصـد شـارژ کم می کند. 
در قسـمت مدیریـت 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 راهنمایـی فرماید. 

فراوان. تشـکر  با 
بلـه امـکان برگردانـدن به نسـخه قبلی وجـود دارد و برای ایـن کار باید رام های نسـخه 
قبلـی کـه به گوشـی شـما مربوط اسـت نصـب کنید و به سـادگی بـه نسـخه قبلی خود 

برگردید.

J    که واسه ما جیمیل گذاشـتی ممنـون  بایتی جون خوبـی  سـام 
گوشی سامسـونگ نوت  معایـب  و  می خواسـتم مزایا  تا کمکمون کنـی 
3neo رو واسـم بگیکیفیت صفحـه نمایش و دوربین واسـم  مهمـه،  از کند 

بـودن و هنـگ کردن  متنفـرم  مرسـی  بابت تمـام زحماتتـون بچه های 
یتی. با

در مـورد ابعـاد صفحـه نمایـش Galaxy Note3 Neo بایـد گفت که نسـبت به 
Note3 کاهـش پیـدا کرده و بـه 5,5 اینچ رسـیده؛ همچنین سامسـونگ رزولوشـن 

HD رسـانده اسـت. مغـز متفکـر  Super AMOLED را کـم کـرده و بـه  ایـن 
 Snapdragon Qualcomm MSM8228 ایـن فبلـت را یـک چیپ سـت
 Cortex A9 تشـکیل می دهـد. بـر روی این چیپ، یـک پردازنده چهـار هسـته ای
قـرار گرفتـه که تـوان پـردازش بـا سـرعت 1,6 گیگاهرتز را داراسـت. ایـن میان رده 
دارای 16 گیگابایـت حافظـه داخلـی اسـت و 2 گیگابایـت حافظـه رم بـه خدمت دارد. 
بـا ایـن وجـود رم این فبلـت 1 گیگابایتی نسـبت بـه نسـخه اصلی خود کاهـش یافته 
اسـت؛ در حقیقـت این میـزان حافظه رم هـم به خوبـی از پس کار های اکثـر کاربران 
برخواهـد آمـد امـا دوربیـن ایـن گوشـی بـه 8 مگاپیکسـل تنزل پیـدا کرده اسـت که 
قـادر اسـت تصاویـری بـا ابعـاد 3264 در 2448 پیکسـل ثبـت نمایـد. همچنیـن ایـن 
دوربیـن قـادر خواهـد بـود بـه فیلم بـرداری بـا کیفیـت Full HD و بـا سـرعت 30 
فریـم بر ثانیـه بپـردازد. دوربین دوم این گوشـی کیفیتی برابر 2 مگاپیکسـل داشـته و 
هماننـد دوربیـن اصلـی آن، می توانـد به فیلم بـرداری بـا کیفیـت Full HD بپردازد 
امـا ویژگـی چشـمگیر و شـاید کم کاربـردی کـه در Note3 وجود داشـت و در این 
فبلـت حـذف گردیـده، قابلیـت فیلم بـرداری 4K می باشـد. مسـلما سامسـونگ ایـن 
طـور پنداشـته کـه این ویژگـی تا ایـن زمـان، مخصوص پرچـم داران و گوشـی های 
رده بـاالی خـود اسـت، از ایـن رو ایـن قابلیـت را از Note3 Neo برچیـده اسـت. 
هماننـد Note3، ایـن فبلت هم از سیسـتم عامل محبـوب اندروید نسـخه 4,3 بهره 
می بـرد. در نهایـت سامسـونگ یـک باتـری بـا ظرفیـت 3100 میلـی آمپـر سـاعتی 
بـرای ایـن دسـتگاه در نظـر گرفتـه کـه نسـبت بـه Note3 تنهـا 100 میلـی آمپـر 
 Note3 سـاعت کاهش یافته اسـت. سامسـونگ سـعی کـرده تا اکثـر ویژگی هـای
را در ایـن میـان رده بـه کار بـرد و آن را بـا قیمتـی مناسـب تر عرضـه نماید امـا تنها 
ویژگـی کـه ایـن فبلـت دارد و نـوت 3 از آن محـروم اسـت، قابلیـت پشـتیبانی از دو 
سـیم کارت بـه طـور همزمان اسـت کـه آن را باید بـه مزایـای آن افزود. با احتسـاب 
همـه ایـن مـوارد می تـوان Note3 Neo را جـزو برتریـن میـان رده های بـازار به 

آورد. حساب 

J    سـام مـن گوشـی گلکسـی اس 5 دارم می خواسـتم بدونـم اگـه
روزی یـک بـار بـه شـارژ بزنم واسـه باتـری یا گوشـی ضـرر داره؟

بـه طـور کلـی بهترین زمـان بـرای به شـارژ زدن گوشـی زمانی اسـت که خود گوشـی 
بـه شـما آالرم می دهد که گوشـی را به شـارژ بزنیـد، در صورتـی که در مـواردی باتری 
شـما هنوز شـارژ دارد گوشـی را به شـارژ بزنید باعث کاهـش طول عمر باتری دسـتگاه 
خـود خواهیـد شـد. بـا توجه به نـوع مصرفـی که داریـد ممکن اسـت باتری شـما زودتر 
یـا دیرتـر از افـرادی کـه گوشـی شـما را دارنـد تخلیـه شـود. تخلیه شـارژ باتـری تلفن 
درصـورت فـرض سـالم بـودن آن، تنها به نـوع مصـرف کاربـر بسـتگی دارد. کار هایی 
ماننـد بـازی، اتصـال دائمی بـه وای فای یـا دیدن فیلم می تواند شـارژ شـما را سـریع تر 

تخلیـه کند.

J    دارم چنـد وقتی HTC Incredible S بـا عـرض سـام من گوشـی
اسـت کـه بعضـی از نقـاط تاچ یـا قطـع میشـه یـا خـود به خـود عمل 
می کنـه و وارد برنامه هـا یـا تماس میشـه. ضمنا ریسـت کـردم آپدیت 

نسـخه 4,4 هـم شـده ممنون میشـم از راهنمایتون.
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
مطمئنـــا بســـیاری از افـــراد هســـتند کـــه بـــا بیـــدار 
شـــدن از خـــواب مشـــکل دارنـــد و الزم اســـت تـــا 
بار هـــا آن هـــا را صـــدا نرفتـــه تـــا از خـــواب بیـــدار 
ـــام  ـــا ن ـــه ای ب ـــراد برنام ـــته از اف ـــن دس ـــرای ای ـــوند. ب ش
ـــدن را  ـــدار ش ـــه بی ـــود دارد ک Puzzle Alarm Clock وج

ـــدی  ـــی اندروی ـــه گوش ـــی ک ـــته از کاربران ـــرای آن دس ب
ـــه  ـــن برنام ـــد. ای ـــان می کن ـــادی آس ـــد زی ـــا ح ـــد ت دارن
رایـــگان اســـت و بایـــد گفـــت کـــه در مقایســـه بـــا 
ــمندترین  ــن و هوشـ ــابهش، بهتریـ ــای مشـ برنامه هـ
ــود  ــه وجـ ــت کـ ــی اسـ ــدار باشـ ــگ بیـ ــه زنـ برنامـ
دارد. در زمانـــی کـــه Puzzle Alarm Clock زنـــگ 
می زنـــد، بـــرای ایـــن کـــه بـــه ایـــن برنامـــه اثبـــات 
ـــتید  ـــیار هس ـــدار و هوش ـــل بی ـــورت کام ـــه ص ـــد ب کنی
بایـــد یـــک پـــازل را حـــل کنیـــد. ایـــن نرم افـــزار 5 
پـــازل بـــا درجـــات ســـختی مختلـــف دارد کـــه بـــه 
ـــرد.  ـــد ک ـــیاری خواهن ـــک بس ـــما کم ـــدن ش ـــدار ش بی
بـــا ایـــن اوصـــاف دیگـــر نمی توانیـــد در حالـــی کـــه 
ـــه را  ـــن برنام ـــگ ای ـــتید زن ـــداری هس ـــواب و بی ـــن خ بی
ـــاز دل  ـــواب ن ـــه از خ ـــتید ک ـــور هس ـــد و مجب ـــع کنی قط
ـــد  ـــه می توان ـــن برنام ـــوید. ای ـــدار ش ـــال بی ـــده و کام کن
ـــده  ـــد ش ـــود بلن ـــای خ ـــه از ج ـــد ک ـــور کن ـــما را مجب ش
ـــد  ـــه قص ـــی ک ـــد. در زمان ـــی بروی ـــکان خاص ـــه م و ب
تنظیـــم زنـــگ ســـاعت را داریـــد می توانیـــد گزینـــه 
 QR را انتخـــاب کنیـــد تـــا یـــک تصویـــر QR Code

ـــه آدرس ایمیـــل شـــما فرســـتاده شـــود. در ایـــن  Code ب

ـــی  ـــر جای ـــه و در ه ـــت گرفت ـــر را پرین ـــورت آن تصوی ص
ـــر  ـــی اگ ـــن حالت ـــبانید. در چنی ـــد بچس ـــه دوســـت داری ک
 QR ســـاعت زنـــگ بزنـــد شـــما بایـــد بـــه ســـراغ آن
ـــا  ـــد ت ـــمت آن بگیری ـــه س ـــی را ب ـــد و گوش Code بروی

نرم افـــزار تصویـــرش را تشـــخیص داده و زنـــگ آالرم 
ـــورت  ـــن ص ـــه همی ـــم ب ـــه NFC ه ـــود. گزین ـــع ش قط
ـــمند  ـــی هوش ـــر گوش ـــب اگ ـــن ترتی ـــه ای ـــد. ب کار می کن
ـــود  ـــد ب ـــادر خواهی ـــد، ق ـــت NFC باش ـــما دارای قابلی ش
ـــد.  ـــرای ایـــن کار اختصـــاص دهی ـــا یـــک تـــگ NFC ب ت
ـــگ را  ـــا آن ت ـــت ت ـــی اس ـــم کاف ـــور ه ـــن منظ ـــرای ای ب
ـــا  ـــرار بدهیـــد ت در هـــر نقطـــه ای کـــه دوســـت داشـــتید ق
ـــود  ـــی خ ـــوید گوش ـــور ش ـــاعت مجب ـــگ زدن س ـــا زن ب

ـــع  ـــش قط ـــدای زنگ ـــا ص ـــد ت ـــگ ببری ـــش آن ت را پی
ـــه  ـــزار ب ـــن نرم اف ـــه ای ـــد ک ـــر کرده ای ـــر فک ـــود. اگ ش
ــخت  ــد، سـ ــما را ول می کنـ ــادگی ها شـ ــن سـ همیـ
 Check If Im در اشـــتباه هســـتید. گزینـــه ای بـــا نـــام
awake در ایـــن برنامـــه قـــرار دارد کـــه در صورتـــی 

ـــگ  ـــدن زن ـــع ش ـــد از قط ـــد، بع ـــک آن را بزنی ـــه تی ک
ـــان  ـــک زم ـــه ی ـــه فاصل ـــن ب ـــک نوتیفیکیش ـــاعت، ی س
کوتـــاه در گوشـــی شـــما نشـــان داده می شـــود کـــه 
ـــه  ـــر ب ـــه؟ اگ ـــا ن ـــتید ی ـــدار هس ـــد بی ـــما می پرس از ش
ــل  ــد مراحـ ــاره بایـ ــد دوبـ ــخ ندهیـ ــوال پاسـ این سـ
ـــزار  ـــن نرم اف ـــود ای ـــرای دانل ـــد. ب ـــام دهی ـــی را انج قبل

می توانیـــد از لینـــک زیـــر اســـتفاده کنیـــد.
http : / /www .appsapk .com/puzzle-alarm-clock/

مبارزه تن به تن
Deus Ex GO نام بازی زیبا و فوق العاده سرگرم کننده در 

مخفی  پلی  گیم  با  همراه  پازل  و  اکشن  بازی های  سبک 
 SQUARE ENIX Ltd کمپانی توسط  که  می باشد  کاری 
ساخته و برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. اگر از 
 HITMAN طرفداران بازی های محبوب و معروفی همچون
GO و LARA CROFT GO می باشید این بازی نیز در همان 

را  شما  خود  زیبای  پلی  گیم  با  می تواند  و  می باشد  سبک 
ساعت ها سرگرم کند. این بازی توانسته امتیاز باالی 4,7 را 
در گوگل پلی کسب کند. عنوان مشهور Deus Ex یکی از 
برترین بازی های کنسول ها و رایانه های شخصی می باشد 
 Deus Ex: Mankind که البته نسخه جدید این عنوان با نام
Divided به زودی در سراسر جهان منتشر خواهد شد حال 

در نسخه اندرویدی این بازی شما در نقش شخصیت اصلی 

بازی با نام آدام جنسن قرار خواهید گرفت و باید با ورود 
مخفیانه به مکان های مختلف اهدافی را که به شما محول 
گردیده است انجام دهید. آدام جنسن توانایی انجام هک، 
مبارزات تن به تن و همچنین حل پازل های پیچیده را دارد 
و شما به عنوان کنترل کننده او باید در زمان و مکان مناسب 
از توانایی های او استفاده نمایید. بازی دارای ماموریت های 
چالش برانگیز و نفس گیر می باشد که شما را حسابی مجذوب 
خود خواهد کرد. بیش از 50 سطح چالش برانگیز در بخش 
داستانی این بازی وجود دارد و به صورت هفتگی به پازل های 
این بازی افزوده می شود. در صورت تمایل می توانید از لینک 

زیر نسخه اندروید این بازی را دریافت کنید.
http://www.revdl.com/deus-ex-go-

apk-download.html/

قابلیت های مخفی برای کاربران آیفون
نسبت  به  کاربران  حتی  یا  کارشناسان  از  بسیاری 
 iOS بعد  به  هفتم  نسخه  که  دارند  اعتقاد  حرفه ای 
جهش بسیار عظیمی نسبت به فرم سنتی این سیستم 
این  کاربری  محیط  در  که  است. تغییراتی  داشته  عامل 
سیستم عامل انجام شده است، به نظر بسیاری از افراد 
فکر  کاربران  از  بسیاری  است.  بوده  انقالبی  تغییراتی 
که  خصوصیتی  یا  ویژگی  هر  اپل  شرکت  که  می کنند 
محصوالتش دارند را در بوق و کرنا کرده و در جا های 
تا  موضوع  این  البته  می کند.  صحبت  آن ها  از  مختلف 
حد بسیار زیادی درست است اما اگر کاربر نسخه نهم
این  بعد  به  هفت  نسخه  از  که  بدانید  باید  هستید   iOS

مخفی  که  دارد  وجود  آن  در  امکاناتی  عامل  سیستم 
هفته  این  ترفند  بخش  در  دلیل  همین  به  مانده اند. 
به  که  پرداخت  خواهیم  قابلیت ها  این  از  مورد  چند  به 
دهید  افزایش  را  خود  بهره وری  تا  می کند  کمک  شما 
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 درک 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 
انتخاب  را   photo حالت  و  کرده  باز  را  خود  دوربین 
به  را  خود  انگشت  و  کرده  تب  شاتر  کلید  روی  کنید. 
همان حالت نگه دارید. تا زمانی که شما دست خود را 
روی این کلید شاتر نگه دارید، آیفون عکس ها را یکی 
بعد از دیگری با کمترین فاصله ممکن ثبت خواهد کرد. 
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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