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حتمـــا اصطـــالح اتـــوران را تـــا بـــه حـــال 
ـــن کار  ـــان ای ـــرای خودت ـــم ب ـــاید ه ـــنیده اید، ش ش
ـــا ایـــن واژه آشـــنایی نداریـــد  را کـــرده باشـــید. اگـــر ب
 DVD ـــا ـــه CD ی ـــی ک ـــه در زمان ـــد ک ـــد بدانی بای
برنامـــه یـــا بـــازی را در رایانـــه قـــرار می دهیـــد، 
مشـــاهده خواهیـــد کـــرد کـــه بـــدون ایـــن کـــه 
ـــه  ـــه ای ب ـــد، صفح ـــک کنی ـــود کلی ـــو خ روی درای
صـــورت خـــودکار بـــاز می شـــود کـــه بـــه طـــور 
مثـــال می توانـــد شـــامل مـــواردی نظیـــر نصـــب، 
راهنمـــای نـــرم افـــزار، تعـــدادی نـــرم افـــزار در 
شـــاخه های مختلـــف یـــا گزینـــه ای بـــرای قطـــع 
و وصـــل کـــردن آهنـــگ اتـــوران باشـــد. ایجـــاد 
ـــش  ـــن صفحـــه کار اصـــال ســـختی نیســـت و برای ای
ـــازگار  ـــه س ـــود دارد ک ـــی وج ـــای متنوع ـــرم افزاره ن
ــا  ــتند. امـ ــف هسـ ــتم عامل های مختلـ ــا سیسـ بـ
ـــما  ـــمند ش ـــی هوش ـــرای گوش ـــه ب ـــد ک ـــد بدانی بای
هـــم ایـــن امـــکان وجـــود دارد کـــه فایل هـــای 
ـــر  ـــواردی نظی ـــوند. م ـــاز ش ـــانی ب ـــه آس ـــوران ب ات
ـــا  ـــه و ... تنه ـــس، پوش ـــم، عک ـــگ، فیل ـــرای آهن اج
ـــای  ـــرم افزاره ـــط ن ـــه توس ـــک دکم ـــاخت ی ـــا س ب
ـــر آن  ـــالوه ب ـــود ع ـــد ب ـــر خواه ـــکان پذی ـــود ام موج
ـــود  ـــی خ ـــی در گوش ـــه اتوران ـــد صفح ـــما می توانی ش
داشـــته باشـــید کـــه در آن بـــا فرمـــان دادن بـــه یـــک 
ـــال  ـــا مث ـــه ی ـــواه رفت ـــایت دلخ ـــک س ـــه ی ـــه ب دکم

بـــا یـــک دکمـــه ایمیلـــی را ارســـال کنیـــد. امـــا 
ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــدر ک ـــه ق ـــر چ ـــرا ه ـــن ماج ای
مفیـــد و کاربـــردی بـــه نظـــر برســـد، می توانـــد 
ـــی  ـــودکار برخ ـــدن خ ـــاز ش ـــد. ب ـــم باش ـــاک ه خطرن
ــازه ای  ــه از شـــما اجـ صفحـــات بـــدون ایـــن کـ
ـــدن  ـــوده ش ـــه آل ـــر ب ـــد منج ـــود می توان ـــه ش گرفت
ـــود.  ـــپم ها ش ـــا اس ـــا ی ـــه ویروس ه ـــما ب ـــی ش گوش
ـــد  ـــما بتوانی ـــه ش ـــت ک ـــر اس ـــل بهت ـــن دلی ـــه همی ب
روی اتوران هـــا مدیریـــت داشـــته و بدانیـــد کـــه 
ــود.  ــاز نشـ ــت بـ ــر اسـ ــی بهتـ ــه صفحه هایـ چـ
ـــیار  ـــد و بس ـــزار مفی ـــرم اف ـــک ن ـــن کار ی ـــرای ای ب
کاربـــردی بـــه نـــام Autorun Manager وجـــود دارد 
ـــای  ـــر فایل ه ـــد از ش ـــازه می ده ـــما اج ـــه ش ـــه ب ک
ـــک  ـــی ی ـــه نوع ـــوید و ب ـــا ش ـــم ره ـــوران مزاح ات
مدیریـــت مناســـب روی ایـــن دســـته از فایل هـــا 
ــد  ــب می توانیـ ــن ترتیـ ــه ایـ ــید. بـ ــته باشـ داشـ
تـــا حـــد زیـــادی جلـــوی آلـــوده شـــدن گوشـــی 
خـــود توســـط فایل هـــای آلـــوده خـــودکار را 
ـــواع  ـــه روی ان ـــن برنام ـــال ای ـــه ح ـــا ب ـــد. ت بگیری
مدل هـــای گوشـــی های سامســـونگ از جملـــه 
Galaxy S Plus، Galaxy Mini Galaxy ice 

ـــر ـــونی نظی ـــی های س ـــری از گوش ـــای دیگ  و مدل ه
 Xperia Arc S و Xperia X8 تســـت شـــده و 

ـــما  ـــه ش ـــن ک ـــت. ای ـــرده اس ـــل ک ـــی عم ـــه خوب ب

بتوانیـــد در محیـــط گوشـــی هوشـــمند خـــود بـــه 
ــک  ــاده یـ ــک سـ ــد کلیـ ــا چنـ ــا بـ ــانی تنهـ آسـ
ـــرده و آن را از کار  ـــایی ک ـــوران را شناس ـــه ات صفح
ـــود. شـــاید  ـــب خواهـــد ب ـــک امـــکان جال ـــد، ی بیندازی
ـــردی بودنـــش  ـــار کارب ـــد در کن ـــه نوعـــی بتوان هـــم ب
ـــر  ـــود. اگ ـــناخته ش ـــرگرمی ش ـــک س ـــوان ی ـــه عن ب
بـــه تســـت کـــردن ایـــن نـــرم افـــزار در گوشـــی 
اندرویـــد خـــود عالقـــه داریـــد می توانیـــد آن را از 

ـــد. ـــود کنی ـــر دانل ـــک زی لین

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

details?id=com.rs.autorun&hl=en

امنیت گوشی خود را باال ببرید

بازی Total Conquest یکی از پرطرفدارترین بازی های 
شرکت گیم الفت در سبک بازی های استراتژیک است که 
برای اندروید طراحی شده. این بازی به صورت آنالین بوده 
و برای کنترل امپراتوری روم طراحی شــده است. در این 
بازی شما به عنوان یک فرماندار به توسعه و مدیریت دولت 
و ارتش خود می پردازید و با اســتفاده از ابزارهای مختلف 
در دسترس تان به گسترش و ساخت یک سرزمین مشغول 
خواهید شــد. در این میان با اســتخدام نیروهای قدرتمند 
می توانید به نبرد با همســایه های خــود پرداخته و اراضی 
سرزمین تان را گسترش دهید. این بازی مراحل متنوعی را 
شامل می شود و هر مرحله از بازی در مکانی شگفت انگیز 
صورت می پذیرد. این بازی مانند دیگر بازی های شــرکت  

گیم الفت، دارای یک گرافیک خارق العاده و خیره کننده 
است. عالوه بر آن کیفیت صداگذاری آن هم بسیار حرفه ای 
و مهیج می باشد و تجربه آن می تواند برای هر کسی لذت 
بخش باشــد. از جمله دیگر ویژگی هــای آن می توان به 
مواردی نظیر دفاع از شــهر خود با برج  ها، تله ها، دیوارها، 
اســتخدام و آموزش ۱۰ نوع واحــد مختلف با نقش های 
متفاوت، امکان دعوت دوستان به بازی از طریق شبکه های 
اجتماعی، نبرد با بازیکنانی از سراسر جهان و رهبری ارتش 
خود برای پیروزی اشاره کرد. همچنین می توانید رنکینگ 
خود را در سطح جهانی دائما دریافت کنید. این بازی با دارا 
بودن امتیاز ۴.۳ از برترین بازی های آنالین اندرویدی است. 
https://goo.gl/L9hEqC

فتح با امپراتوری روم

بـا توجـه بـه ایـن کـه ایـن روزهـا همـه بیـش از حد 
اسـتفاده  خـود  همـراه  تلفـن  گوشـی های  از  معمـول 
می کننـد، در هنـگام خریـد یک گوشـی به طـول عمر 
باتـری آن توجـه ویـژه ای می شـود زیـرا هیـچ کسـی 
دوسـت ندارد که شـارژرش دائما در دسـتش بوده و در 
حـال شـارژ کردن گوشـی خـود باشـد. حتمـا می دانید 
کـه گوشـی های لمسـی و بـه عبارتی اسـمارت فون ها 
دیگـر  نسـبت  بـه  باالتـری  بسـیار  باتـری  مصـرف 
گوشـی ها دارنـد و بـه همیـن اندازه هـم بایـد مراقبت 
بیشـتری از آن هـا بـه عمل آوریـد تا باتری شـما کمتر 
یـا دیرتر دچار مشـکل شـود. در ادامه برخـی از نکته ها 
و نشـانه های خرابـی باتـری در تلفن همراه را به شـما 
خواهیـم گفـت. اگـر احسـاس می کنیـد کـه گوشـی 
شـما دچـار مشـکل شـده، ممکـن اسـت کـه قبـل از 
هـر چیز این مشـکل از باتری شـما ایجاد شـده باشـد. 
شـما می توانیـد بـا دانسـتن چند ترفنـد بفهمیـد که آیا 
باتری گوشـی شـما سـالم اسـت یـا خیر. به طـور کلی 
بایـد بدانیـد که در هنـگام خرابی باتری این مشـکالت 
بـرای گوشـی شـما پیش خواهـد آمـد. اول از همه این 
کـه گوشـی خـود به 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 بـه هـم می ریـزد هـم می تواند 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 بـوده شـارژ تخلیه کنـد. باید به 
این نکته توجه داشـته باشـید که مشـاهده یکی از این 
مشـکالت و تنهـا یـک مرتبـه، مسـلما نشـان دهنـده 
خـراب بـودن باتـری گوشـی شـما نیسـت. اگـر باتری 
خـراب باشـد ایـن نشـانه ها به دفعات در گوشـی شـما 
ظاهـر خواهـد شـد. بـرای پیشـگیری از ایـن اتفاقـات 
بایـد بدانیـد که زمان الزم برای شـارژ باتـری در حدود 
۴۵ دقیقـه تـا ۱ سـاعت اسـت و اگـر ایـن زمـان کمتر 
شـود باعـث خواهـد شـد کـه باتـری بـه انـدازه کافی 
شـارژ نشـود و کارایـی که شـما از باتری 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 کـه زمانی باتـری خود را شـارژ کنید که 
کامـال تخلیه شـده باشـد. این کار باعـث افزایش طول 

عمـر باتـری خواهد شـد.

آیا باتری شما در حال خراب شدن است؟

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه

 دوســتان عزیز بایت؛ ســوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.
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 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، 
ســرویس 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.

 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؟

شــما بــا Root کردن در اصطالح رســیدن به فایل های سیســتمی و دسترســی 
بــه آن ها را فراهــم می کنید. روش روت کردن گوشــی های مختلف با هم متفاوت 
اســت. روت امــکان تغییر فایل هــای سیســتمی و تغییر دادن کدهــای مختلف 
 بــرای کارهــای بخصوصی کــه می خواهیــد انجام دهیــد را به وجــود می آورد. 

وقتی گوشی روت می شود چه چیزهایی به دست می آوریم؟
کنترل کامل روی گوشی

قابلیت دیدن فایل هایی که اندروید با آن ها کار می کند. مثال می توانید خیلی از کدهای 
اصلی را جایگزین کنید. مانند تم ها، برنامه های اصلی )نقشــه، تقویم، ساعت و غیره(

)Custom Recovery( حالت ریکاوری برای انجام کارهای تخصصی
تعویض تصاویر هنگام بوت شدن گوشی

اجرای برنامه هایی که نیاز به کنترل بیشتری در سیستم دارند
Super User به شــما اجازه می دهد تا تعیین کنید کدام برنامه به روت دسترســی 

داشته باشد.
مدیریت برنامه ها )به شما اجازه می دهد برنامه هایی را ببندید که در حالت عادی قادر 

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

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 چیزهایی را از دست می دهیم؟

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

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

این موضوع بستگی به میزان رطوبت و نوع گوشی دارد، شاید بهتر باشد که از سشوار 
برای خشک کردن گوشی از یک فاصله دور استفاده کرده و تا ۲۴ ساعت هم باتری 

را در گوشی قرار ندهید.

 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 مشکالت بسیاری نیز در ارائه خدمات خود خواهد 
داشــت، معمول ترین و اصلی ترین ارورهای Google Play در ادامه گفته می شود. 

Google Play – Error 919

مشکل : اپ دانلود شده اما باز نمی شود.
راه حل : حافظه دســتگاه شما پر شده است و باید یک سری اطالعات 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 افزارهای تغییر ip استفاده 
می کنید آن را غیر فعال کنید.

 Google بروید، اپ All شــوید و به تب app وارد Setting راه حل : در قســمت
Services 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 حــل : اکانــت گوگل خــود را از دســتگاه پاک کنید، ســپس تمــام اپ های 
بی مصــرف را نیــز حــذف کنیــد. دســتگاه را ری اســتارت کنیــد. گوشــی را 
wipe cache par- ســپس بیاوریــد،  بــاال   recovery mode حالــت  در 
tition  را انتخــاب کنیــد، اطالعــات شــخصی شــما پــاک نخواهــد شــد. 

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 اطالعات درســت 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 شوید. اپ All شــوید و وارد تب app وارد Setting راه حل : در قســمت

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


