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J    دوستان عزیز بایت؛ سوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به آدرس
Byte.Hamrah@gmail.com ایمیل زیر ارسال فرمایید. 

J    سالم بایت. آیا نرم افزاری برای قفل کردن امکانات گوشی سونی
وجود دارد؟

بر روی  می توانید   Moby Explorer نرم افزار  از  استفاده  با  دارد،  وجود  امکان  این  بله 
قسمت های مختلف گوشی خود رمز بگذارید. در این نرم افزار امکاناتی در نظر گرفته شده 
تا بتوانید برای هر قسمتی به صورت جداگانه و اختصاصی رمز بگذارید و نیازی نیست 
که  باشید  داشته  توجه  البته  کنید.  انتخاب  را  یکسان  رمز  یک  بخش ها  تمامی  برای  که 
رمز هایی که قرار می دهید را فراموش نکنید زیرا در صورت فراموشی به دردسر خواهید 

افتاد و شاید مجبور شوید اطالعات روی گوشی تان را پاك کنید.

J    دارم. در هنگام پخش GT - S5333 سالم بایت عزیز من گوشی سامسونگ
بعضی از آهنگ های گوشی ام با این پیام روبه رو می شوم که " فایل داده نادرست 
دارد " و بعد از آن دیگر آهنگ مورد نظر را پخش نمی کند. لطفا راهنمایی ام کنید.
معموال گوشی های سامسونگ از پخش کننده های قوی پشتیبانی می کنند و فرمت های 
مختلف در این گوشی ها بدون مشکل پخش می شوند. شاید فایل صوتی مورد نظر شما واقعا 
ناسالم باشد. آیا روی دیگر فایل های صوتی نیز این مشکل را دارید؟ این موضوع را مورد 
بررسی قرار دهید و چند فایل مختلف با فرمت های مختلف را روی گوشی خود امتحان کنید 
تا بتوانید بفهمید مشکل از فایل است یا پخش کننده ای که از آن استفاده می کنید. همچنین 
می توانید با مراجعه به فروشگاه اینترنتی سامسونگ یا گوگل پلی نرم افزار پلیر مناسب دیگری 
را برای سیستم عامل خود دریافت کنید و ببینید که مشکل حل می شود یا نه. خوشبختانه در 

حال حاضر پخش کننده های مختلفی وجود دارند و کار را برای شما ساده کرده اند.

J    داغ باتری  شارژ،  هنگام  در  دارم  هوآوی  گوشی  یک  بایتی  سالم 
می شود با این که گوشی را تازه خریده ام و باتری اش فابریک است مشکل 

ازکجاست؟
می گیرد  صورت  کشورمان  موبایل  بازار  در  که  مختلفی  تخلفات  دلیل  به  متاسفانه 
نمی توانید اطمینان داشته باشید که باتری گوشی که تازه خریده اید، اصل است یا خیر 
اما باید گفت که گوشی شما مشکلی ندارد. در هنگام شارژ به صورت طبیعی گوشی های 
مختلف گرم می شوند البته باید دید که این میزان گرم شدن تا چه اندازه ای است. با توجه 

به نوع شارژر و آمپر آن میزان گرم شدن کم و زیاد می شود. پس نگران نباشید.

J    به گوشی  شده  حذف  اطالعات  است  بایت.آیاممکن  به  سالم 
طورناخواسته به گوشی یا دستگاه دیگری انتقال پیداکرده و در آن ها قابل 

ریکاوری شود؟ لطفاجوابم را بدهید.
را  آن ها  می توان  و  هستند  بازیابی  قابل  جانبی  حافظه  یک  از  شده  حذف  اطالعات  بله 
افزار های  نرم  از  استفاده  به  احتیاج  کار  این  برای  نا خواسته!!  صورت  به  نه  اما  برگرداند 
اختصاصی می باشد. همچنین اطالعات پاك شده قابل انتقال نیستند، ابتدا باید آن ها را 

بازیابی و سپس به دستگاه دیگری منتقل کرد.

J    سالم بایت. من گوشی قدیمی نوکیا دارم و سیستم عامل آن سیمبین
است. آیا ارزش دارد که این سیستم را آپدیت کنم و سیمبین جدیدتری را 
روی آن نصب نمایم؟ چه تغییراتی در سیستم عامل جدید ایجاد شده است؟
سیستم عامل جدید سیمبین باز هم به نسبت سیستم عامل های فعلی یک سیستم عامل 
در  و  کند  روان تر  را  شما  گوشی  کارکرد  که  است  ممکن  اما  می آید  حساب  به  قدیمی 
بخش هایی همچون نوشتن پیام کوتاه و یادداشت، تقویم اصلی گوشی، ظاهر و شمای 
گرافیکی پخش موسیقی و... تغییراتی را ایجاد کند. هرچند که این تغییرات بسیار گسترده 
نیستند. به صورت کلی بهتر است که به فکر خرید یک گوشی جدیدتر باشید. می توانید 
گوشی های میان رده اندرویدی را با قیمت بسیار مناسبی تهیه کرده و از امکانات بیشتری 

بهره ببرید.

J    من گوشی سامسونگ با سیستم عامل بادا دارم، اما وقتی که زنگ
ساعت گوشی خودم رو تنظیم می کنم، گاهی زنگ نمی خورد و مشکل دارد. 

برای رفع این مشکل چی کار باید بکنم؟
بله، این ایراد در نسخه اول سیستم عامل بادا در بعضی از گوشی ها به چشم خورده است. 

شما می توانید با به روز کردن سیستم عامل گوشی خود، این ضعف را برطرف نمایید.
بایتی، اگر ممکن است چند سایت برای دانلود نرم افزار موبایل برامون معرفی کن، آخه 
اینجوری که نمیشه همیشه فقط اسم یک نرم افزار رو می برید، برای دانلود نرم افزار های 

بیشتر به کجا سر بزنیم؟
دوست عزیز آدرس دو سایت برای دانلود نرم افزار و بازی برای سیستم عامل های مختلف 

موبایل به شما معرفی خواهیم کرد:
https://play.google.com/store?hl=en

http://www.androidapksfree.com/

تماس ها را سر وقت قطع کنید
اجـازه  شـما  بـه  کـه  اسـت  برنامـه ای   Call Timer

و  ببینیـد  را  خـود  مکالمـات  زمـان  تـا  می دهـد 
قطـع  معیـن  زمان هـای  در  را  خـود  تماس هـای 
شـما  بـه  دقیقـه   5 روزی  شـما  اپراتـور  کنید. مثـال 
می توانیـد  شـما  می دهـد،  مجانـی  مکالمـه  وقـت 
شـماره تلفن هـای اپراتـور خـود (دوسـتان و اعضای 
خانـواده ای کـه با اپراتور شـما مشـترك هسـتند) را 
در ایـن برنامـه تنظیـم کنیـد. فقـط لحظاتـی قبل از 
آن کـه اشـتراك 5 دقیقـه ای شـما تمام شـود برنامه 
بـه شـما اخطـار می دهـد و شـما می توانیـد تمـاس 
خـود را ادامـه داده و یـا آن را قطـع کنیـد. به کمک 
هزینـه  در  می توانیـد  جـور،  و  جمـع  نرم افـزار  ایـن 
تماس هایتـان صرفـه جویـی بزرگـی انجـام دهیـد. 
ایـن  تنظیمـات  می توانیـد  شـما  مثـال،  عنـوان  بـه 
اجـازه  کـه  دهیـد  تغییـر  گونـه ای  بـه  را  نرم افـزار 
مکالمـه طوالنی تـر از پنـج دقیقـه را بـه شـما ندهد. 
حـاال فـرض کنیـد کـه قـرار اسـت بـا دوسـتی کـه 
بسـیار پـر صحبـت اسـت مکالمه ای داشـته باشـید، 
هرچقـدر شـما تـالش می کنیـد کـه مکالمـه را بـه 
پایـان برسـانید، دوسـتتان همچنان میل بـه صحبت 
اینجاسـت  می کنـد!  صحبـت  دری  هـر  از  و  دارد 
را  شـما  دغدغـه  و  می شـود  وارد   Call Timer کـه 
برطـرف می کنـد. هنگامـی که مـدت زمـان مکالمه 
ار حـد مـد نظـر شـما عبـور کنـد، ایـن نرم افـزار بـا 

می کنـد  درخواسـت  شـما  از  ثانیـه ای  چنـد  هشـدار 
کـه مکالمـه را قطـع کنیـد و اگـر شـما به هشـدار ها 
توجـه نکنیـد، بـه ناچـار خـودش مکالمه را بـه پایان 
مجبـور  شـما  دیگـر  وضعیـت  ایـن  بـا  می رسـاند. 
بهتـر  حتـی  یـا  و  دهیـد  ادامـه  مکالمـه  بـه  نیسـتید 
از بگوییـم کـه بـه صـورت مسـالمت آمیـز مکالمـه 
ایـن  مشـابه  نرم افزار هـای  می رسـد!  پایـان  بـه 
سـیمبیان،  نظیـر  دیگـر  عامل هـای  سیسـتم  بـرای 
وینـدوز فـون و اپـل نیـز منتشـر شـده اسـت امـا در 
ایـن شـماره از بایت، مـا نسـخه مخصوص سیسـتم 
دانلـود  بـرای  کاربـران  بـرای  را  اندرویـد  عامـل 
کـه  افزار هایـی  نـرم  معمـوال  می کنیـم.  معرفـی 
بـرای اندرویـد طراحی می شـوند، سـریعا با سیسـتم 

عامـل گوشـی سـازگاری پیـدا کـرده و کاربـران به 
راحتـی از آن هـا اسـتفاده خواهنـد کـرد. البتـه بایـد 
اپلکیشـن های  نرم افـزار،  ایـن  جـز  بـه  کـه  گفـت 
دیگـری هم بـه ایـن منظور طراحی شـده اسـت اما 
خوبـی ایـن برنامه این اسـت کـه امتحان خـود را به 
صـورت کامـل پـس داده و شـما می توانیـد اطمینان 
داشـته باشـید کـه هیچ مشـکلی در صحـت عملکرد 
آن وجـود نـدارد. در صورتـی کـه بـرای اسـتفاده از 
ایـن برنامـه عـذاب وجـدان نمی گیریـد، می توانیـد 
بـرای دانلـود آن سـری بـه لینـک زیـر بزنیـد و بـا 
انتخـاب مدل گوشـی خود، نسـخه سـازگار با ورژن 

اندرویـد گوشـی خودتـان را دانلـود کنیـد.
http://www.appsapk.com/call-timer/

سفال گری در موبایل
کودکی  در  افراد  از  دیگر  بسیاری  همانند  هم  شما  شاید 
از بازی کردن با گل و یا ساختن اجسام با آن لذت برده 
 pottery باشید. این بار می خواهیم با معرفی کردن بازی
مجددا لذت ساختن اشیا به وسیله گل و خاك را به شما 
بازگردانیم. در این بازی زیبا و بسیار سرگرم کننده، شما 
نقش سفالگری را دارید که باید سفارشات مختلف رسیده 
شده را دریافت کنید و آن ها را بسازید و به بازار فروش 
سفارشات،  از  جدای  می توانید  شما  همچنین  ببرید. 
مدل های مورد نظر خودتان را نیز بسازید و به باالترین 
کوزه های  این  فروش  با  بفروشید.  پیشنهادی  قیمت 
سفالی، پول به دست می آورید و با این پول ها می توانید 
رنگ و ابزار های مختلف بخرید تا محصوالتی با کیفیت 
باالتر و در نتیجه ارزشمندتر تولید کنید. در این بازی در 

هر گام، شما ابتدا کوزه مورد نظرتان را می سازید، سپس 
پرداخت های مختلفی روی آن انجام می دهید و در گام 
آخر آن را به کوره می سپارید تا پخته شود. اگر این کوزه 
سفارشی باشد و به خوبی آن را ساخته باشید به مرحله 
این  اگر  و  می گیرید  را  بعدی  سفارش  و  می روید  بعد 
گونه نباشد آن را به بازار می برید. این بازی از گرافیک 
بسیار باالیی برخوردار است و می تواند شما را ساعت ها 
مشغول به خود کند. محیط خوش رنگ و موسیقی بسیار 
مناسبی برای این بازی طراحی شده است که همه شما را 
مجذوب خواهد کرد. برای دانلود نسخه اندروید این بازی 

می توانید از لینک زیر استفاده کنید.
https://android-1.com/en/2962-lets-create-

pottery-mod.html

نکاتی برای امن نگه داشتن گوشی های اندرویدی
را  موبایل  بازار  اندرویدی  گوشی های  اخیر  سال  چند  در 
محیط  آسانی  دلیل  به  گوشی ها  این  و  کرده اند  قبضه 
کاربری و همچنین به دلیل قیمت مناسبی که دارند، میان 
مردم به محبوبیت باالیی دست پیدا کرده اند اما هنوز با 
وجود موفقیت اندروید به عنوان یک سیستم عامل برای 
انداز  چشم  در  منفی  مسائل  برخی  هوشمند،  تلفن های 
این  وجود  با  است  ظهور  درحال  سیستم عامل  این  آینده 
که نسخه های متفاوتی از این سیستم عامل در چند سال 
اخیر منتشر شده است اما باز هم این مشکالت از بین نرفته 
است. همان محبوبیتی که اندروید را به مقام برجسته ای در 
بازار گوشی های هوشمند رسانده است، باعث جلب توجه 
ناخواسته هکر ها، مجرمان رایانه ای و سازندگان بدافزار ها 
موقعیت هایی  که  می روند  جایی  به  افراد  این  است.  شده 
تصمیم  هفته  در  باشد.  رشد  حال  در  سواستفاده  برای 
بر این داریم تا چند نکته امنیتی به شما آموزش دهید که 
در امن نگاه داشتن گوشی های اندرویدی در برابر بدافزار 
و دیگر نرم افزار های این چنینی مفید است. دانستن این 
نکات می تواند به شما کمک می کند تا 1. بررسی دوباره 
در  حلقه  ضعیف ترین  اغلب  ناوارد  کاربران  عبور:  رمز 
زنجیره امنیت IT هستند و هیچ چیز بدیهی تر و مخرب تر 
نصب  از  قبل   .2 نیست.  مناسب  عبور  رمز  از  استفاده  از 
اپلیکیشن ها پیشگیری کنید: پیش از این که نرم افزاری را 

برای تلفن هوشمند خود دانلود کنید، بایستی بازخورد و 
نظرات کاربران درباره نرم افزار را بررسی کنید و احتماال 
هر  این که  یا  دهید.  سریعی انجام  اینترنتی  جست وجوی 
دو را انجام دهید تا اطمینان یابید که آن نرم افزار قانونی 
گوشی های  امنیتی  راه حل های  است. 3.  استفاده  قابل  و 
را  نرم افزار هایی  امنیتی  شرکت های  از  تعدادی  همراه: 
 Trend برای امنیت تلفن های همراه ارائه کرده اند، مانند
 .Webroot و   Micro، ESET، McAfee، Symantec

شما می توانید از آن ها بهره ببرید. 4. مدیریت دسترسی ها: 
اندروید به شکل شگفت انگیزی سیستم عاملی قدرتمند و 
قابل انعطاف است، اما همان استقالل و کنترل نیز برای 
سازندگان بدافزار ها فرصت های بیشتری برای خرابکاری 
گوشی ها  اشتباه  پیکربندی  از  ناشی  که  می کند  فراهم 
است، به ویژه زمانی که موضوع دسترسی نرم افزار مطرح 
می شود. زمانی که می خواهید نرم افزار جدیدی را نصب 
سرویس های  تمام  از  لیستی  پیغامی  در  اندروید  نمایید، 
گوشی که نرم افزار قرار است به آن ها دسترسی داشته باشد 
را نشان می دهد. اگر نرم افزاری جدید دسترسی به چیزی 
را تقاضا می کند که غیرعادی به نظر می رسد (مانند این که 
یک برنامه ستاره شناسی دسترسی به تماس های پست 
الکترونیک تان را تقاضا کند) شما بایستی نصب را لغو نمایید 
تا این که از قانونی بودن نرم افزار اطمینان حاصل نمایید.

نرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه


