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ــی  ــه در گوشـ ــت کـ ــده اسـ ــال شـ ــه حـ ــا بـ تـ
جدیـــد خـــود دوســـت داشـــته باشـــید مدیریـــت 
تماس هایتـــان را بـــه شـــیوه بهتـــری انجـــام 
 دهیـــد؟ ایـــن هفتـــه بـــه شـــما نـــرم افـــزاری بـــا نـــام

 Call timer معرفـــی می کنیـــم کـــه بـــه شـــما 

اجـــازه مي دهـــد تـــا زمـــان مکالمـــات خـــود را 
ببینیـــد و تماس هـــاي خـــود را در زمان هـــاي 
معیـــن قطـــع کنیـــد. فقـــط لحظاتـــي قبـــل از آن کـــه 
مهلـــت  شـــما تمـــام شـــود برنامـــه بـــه شـــما 
اخطـــار مي دهـــد و شـــما مي توانیـــد تمـــاس 
ـــه  ـــد. ب ـــع کنی ـــا آن را قط ـــه داده و ی ـــود را ادام خ
کمـــک ایـــن نرم افـــزار کاربـــردی، مي توانیـــد در 
هزینـــه تماس هایتـــان صرفه جویـــي بزرگـــي 
ــد  ــال، مي توانیـ ــوان مثـ ــه عنـ ــد. بـ ــام دهیـ انجـ
ـــر  ـــه اي تغیی ـــه گون ـــزار را ب ـــن نرم اف ـــات ای تنظیم
ــه   ــج دقیقـ ــاي پنـ ــازه مکالمه هـ ــا اجـ ــد تـ دهیـ
بیشـــتر را بـــه شـــما ندهـــد و قبـــل از رســـیدن 
بـــه ایـــن زمـــان، مکالمـــه را قطـــع کنـــد. حـــاال 
ـــه  ـــتي ک ـــا دوس ـــت  ب ـــرار اس ـــه ق ـــد ک ـــرض کنی ف
بســـیار بـــه صحبـــت کـــردن عالقه منـــد اســـت 
ــما  ــدر شـ ــر قـ ــید، هـ ــته باشـ ــه اي داشـ مکالمـ
ــان  ــه پایـ ــه را بـ ــه مکالمـ ــد کـ ــالش مي کنیـ تـ
ـــت  ـــه صحب ـــل ب ـــان می ـــتتان همچن ـــانید، دوس برس
دارد و از هـــر دري صحبـــت مي کنـــد. در اینجـــا 

ـــد  ـــما مي آی ـــک ش ـــه کم ـــه Call timer ب ـــت ک اس
و دغدغـــه شـــما را برطـــرف مي کنـــد. هنگامـــي 
ـــما  ـــار ش ـــد انتظ ـــه از ح ـــان مکالم ـــدت زم ـــه م ک
ـــد  ـــدار چن ـــا هش ـــزار ب ـــن نرم اف ـــي رود، ای ـــر م فرات
ـــه را  ـــد مکالم ـــت مي کن ـــما درخواس ـــه اي از ش ثانی
ـــه  ـــدارها توج ـــه هش ـــما ب ـــر ش ـــد و اگ ـــع کنی قط
ـــان  ـــه پای ـــه را ب ـــودش مکالم ـــار خ ـــه ناچ ـــد، ب نکنی
ـــور  ـــما مجب ـــر ش ـــت دیگ ـــن وضعی ـــاند.با ای مي رس
ــد و  ــه دهیـ ــه ادامـ ــه مکالمـ ــد بـ ــد شـ نخواهیـ
یـــا حتـــي بهتـــر از بگوییـــم کـــه بـــه صـــورت 
مســـالمت آمیز مکالمـــه بـــه پایـــان مي رســـد. 
نرم افزارهـــاي مشـــابه ایـــن برنامـــه بـــراي 
ــد  ــیمبیان، آندرویـ ــر سـ ــتم عامل هایی نظیـ سیسـ
ـــه،  ـــن هفت ـــا در ای ـــت. ام ـــده اس ـــر ش ـــل منتش و اپ
مـــا نســـخه مخصـــوص سیســـتم عامل اندرویـــد 
را بـــراي کاربـــران گوشـــی های هوشـــمند دارای 
ایـــن سیســـتم عامـــل معرفـــی خواهیـــم کـــرد. 
ـــمند  ـــی های هوش ـــه در گوش ـــواردی ک ـــی از م یک
ــه مثـــل  ــود  دارد ایـــن اســـت کـ ــروزی وجـ امـ
ـــه  ـــورت جداگان ـــه ص ـــه ب ـــر مکالم ـــان ه ـــل زم قب
ذخیـــره نمی شـــود و شـــما تنهـــا می توانیـــد 
ـــید.  ـــته باش ـــود را داش ـــه خ ـــن مکالم ـــان آخری زم
در صورتـــی کـــه دوســـت داریـــد بـــه صـــورت 
جداگانـــه زمـــان مکالمـــه خـــود بـــا هـــر فـــرد 

را داشـــته باشـــید و بدانیـــد کـــه مـــدت زمـــان 
ـــای  ـــما در کل در بازه ه ـــط ش ـــده توس ـــه ش مکالم
ـــت،  ـــوده اس ـــی ب ـــه صورت ـــه چ ـــف ب ـــی مختل زمان
می توانیـــد بـــرای مدیریـــت ایـــن بخـــش هـــم 
از ایـــن نـــرم افـــزار اســـتفاده کنیـــد. کار کـــردن 
ـــاده  ـــیار س ـــه بس ـــن برنام ـــری ای ـــط کارب ـــا محی ب
ـــوان  ـــچ عن ـــه هی ـــم ب ـــب آن ه ـــرای نص ـــت و ب اس
ــود  ــرای دانلـ ــد. بـ ــد شـ ــر نخواهیـ ــار دردسـ دچـ
ایـــن برنامـــه می توانیـــد از لینـــک زیـــر اســـتفاده 

کنیـــد.

http://www.appsapk.com/call-timer/

تماس های خود را مدیریت کنید

بازی بســیار زیبا و جــذاب Tiny Wings یا همان  بال 
کوچولو ماجرای پرنده ای اســت که همیشه آرزوي پرواز 
دارد، اما بال هاي او بسیار کوچک هستند و او قادر نیست به 
خوبی پرواز کند و مجبور است با استفاده از راه حل  هایی 
که بازی  به او معرفی می کند، پرواز را یاد بگیرد. خوشبختانه 
محیط بازی پر است از تپه هاي زیبا و شما مي توانید از آن ها 
به عنوان مکاني براي سر خوردن، پریدن و بال و پر زدن 
استفاده کنید و در آن جا پرواز را مرحله به مرحله بیاموزید 
و رشد کنید. اکنون شما باید با در نظر گرفتن جاذبه زمین 
و شیب تپه ها بال کوچولو را به سوي آسمان پرواز دهید و 
با سبقت گرفتن از خورشید و کشف جزایر زیبا با تپه هاي 
متفاوت آرزوي پرواز را براي این پرنده دوســت داشتنی از 

خواب به حقیقت تبدیل کنید. به دنبال شــب بگردید و با 
سرعت هرچه تمام  پرواز کنید. اگر این گونه نباشید و تالشی 
در طول مدت بازی انجام ندهید، پرواز براي شما به صورت 
یک رویا باقي خواهد ماند. این بازي بســیار ساده طراحي 
شده اســت اما براي انجام دادن آن نیاز به مهارت زیادي 
دارید. دنیاي پیرامون ایــن پرنده کوچک هر روز در حال 
تغییر است.  با انجام درست هر مرحله از بازي  و به پایان 
رساندن آن، النه پرنده ارتقا مي یابد و مجهزتر مي شود. بال 
کوچولو در حال حاضر یکي از پر فروش ترین بازي ها  براي 
گوشي هاي هوشمند مي باشد.این بازي با گرافیک بسیار باال 

براي گوشي هایي با سیستم عامل iOS  تولید شده است.
https://goo.gl/WTF3st

  پرواز با بال هایی کوچک

تا به حال شــده است که برای یک سیستم یا گوشی 
خود رمــزی را بــرای ورود انتخاب کنیــد تا امنیت 
بیشتری داشته باشــید اما رمزتان را فراموش کرده و 
به دردسر بیفتید؟ برای برخی از موارد این که رمزتان 
را فراموش کنید مشــکل بزرگی نیســت اما اگر رمز 
ورود آیفــون خود را فراموش کنیــد به این راحتی ها 
نمی توانید وارد تلفن خود شــده و به اطالعات موجود 
در آن دسترسی داشته باشــید. ما در این هفته روش 
بازیابی کــد ورود آیفون را آموزش می دهیم اما توجه 
داشته باشید که با انجام این کار کلیه اطالعات موجود 
در تلفن شما پاک خواهد شد ولی با این روش قادر به 
اســتفاده از آیفون خود شده و در صورت وجود نسخه 
پشتیبان از اطالعات می توانید آنها را نیز بازیابی کنید.

برای حذف کد ورود گوشی آیفون خود به ترتیب الزم 
است که مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا اطمینان پیدا کنید که گوشی شما به رایانه متصل نباشد
نرم افزار آیتیونز را در رایانه خود به اجرا درآورید.

حال به ســراغ گوشی خود رفته و به صورت همزمان 
دکمه هــای Home و پاور را نگه دارید، در این حالت 

گوشی شما خاموش خواهد شد.
حــال دکمه Home را فشــار داده و آن را پایین نگه 
دارید، ســپس کابل USB را بــه آیفون خود متصل 

کنید. این کار باعث روشــن شدن گوشی شما خواهد 
شد.

یادتان باشــد دکمه Home را رهــا نکنید و آن را تا 
زمانی بفشارید که یک پیغام به شما نمایش داده شود 

که به حالت Recovery mode وارد شده اید.
بعــد از دیدن آن پیغــام روی دکمه OK کلیک کرده 
و دکمه Home را هم رها کنید. در این حالت شــما 
به وضعیــت بازیابی یا همان Recover mode وارد 

شده اید.
Sum-  اکنون در محیط باز شده در آیتیونز تبی با نام
mary مشــاهده خواهید کرد که الزم اســت تا روی 

دکمه Restore کلیک کنید. این عمل باعث خواهد 
شد تا کلیه اطالعات، تنظیمات، نرم افزارها و کد ورود 
شما به آیفون پاک شده و کلیه تنظیمات اولیه گوشی 

شما به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت.
در این حالت اگر از اطالعات خود قبال پشتیبان تهیه 
کرده باشــید نگرانی از بابت از دست دادن اطالعات 
خود نخواهید داشت اما اگر هیچ پشتیبانی ندارید، باید 
بدانید که متاســفانه راه ســختی پیش روی شما قرار 
دارد زیرا الزم است که تمامی نرم افزارها و تنظیمات 
مربوط به گوشی خود را دوباره انجام دهید و همه چیز 

مانند روز اولش خواهد بود.

آیفون خود را نجات دهید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه

 دوسـتان عزیـز بایـت؛ سـوال هاي خـود را در زمینه تلفـن همراه 
بـه آدرس ایمیل زیـر ارسـال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

 سـالم بایـت، اگـر امکان دارد یـک نرم افـزار برای انـدازه گیری 
وزن هـای پاییـن در گوشـی های آیفـون معرفـی کنیـد. آیـا قابلیتـی 

بـرای این کار وجـود دارد؟
 ،3D Touch بلـه بـرای ایـن کار قابلیت خاصـی وجود دارد. اپـل یک فناوری با نـام
وارد آیفون هـای خـود کـرده اسـت و این فناوری قادر اسـت که سـه سـطح مختلف 
از فشـار انگشـت بـر روی صفحـه نمایـش را تشـخیص دهـد. این فناوری در نسـل 
جدیـد آیفون هـا بـه کار گرفتـه شـده و قابلیت هـای متنوعـی را بـه صفحـه نمایش 
و برنامه هـا می دهـد. یکـی از جالب تریـن قابلیت هـای ایـن نـوع صفحـات نمایـش 

انـدازه گیری وزن اسـت.
در پشـت پـرده صفحـه نمایش هـای Force Touch یـک الیـه بـا سنسـورهای 
خازنـی کـه مـا بیـن شیشـه و نور پـس زمینـه قـرار گرفته دیـده می شـود. این الیه 
فشـار وارد شـده بیـن دو قسـمت را انـدازه می گیـرد و بـه سیسـتم عامـل می دهـد 
تـا برنامه هـا بـه کمـک آن بتواننـد از ایـن قابلیـت بهره منـد شـوند. از آن جایی که 
اپـل API مـورد نیـاز را بـرای توسـعه دهنـدگان منتشـر کرده تـا کنـون برنامه ها و 
بازی هـای مختلفـی بـر مبنـای ایده هـای 3D Touch منتشـر شـده اند کـه بـرای 
کـرد.  اشـاره   Instagram برنامـه  و   Warhammer بـازی  بـه  می تـوان  نمونـه 
 اگـر چـه هنـوز برنامـه خاصـی بـرای انـدازه گیـری وزن اشـیا بـرای iPhone 6 و
iPhone 6s منتشـر نشـده امـا برنامـه آنالینی وجـود دارد که این کار را برای شـما 

انجـام می دهـد. بـرای اسـتفاده از این برنامـه مراحل زیـر را طی کنید.
pltarun.github. دسـتگاه خـود را بـاز کنیـد و در قسـمت آدرس آن Safari ابتـدا

io/scale را تایـپ کنید.

 Tare در ایـن قسـمت بایـد جسـمی را بر روی صفحـه نمایش قـرار دهیـد و گزینه
را انتخـاب کنیـد تـا برنامـه بتواند وزن جسـم مـورد نظر را انـدازه بگیـرد. این عمل 
ماننـد صفـر کـردن یـا در اصطـالح کالیبـره کـردن تـرازو اسـت. پیـش از هـر چیز 
ایـن نکتـه را به یاد داشـته باشـید که جسـم شـما باید رسـانا باشـد چرا کـه صفحه 

نمایـش خازنـی نمـی تواند اجسـام غیر رسـانا را تشـخیص دهد.

 HTC بایـت عزیـز سـالم. لطفـا بـه سـواالتم در مـورد گوشـي 
  3G پاسـخ دهیـد. اول ایـن که چـه طور مي شـود اینترنت Chacha
را غیـر فعـال کرد. چون مدام شـارژ گوشـي کـم مي شـود. دوم این 
کـه حـروف پیامک هاي فارسـي جدا جـدا نشـان داده مي شـود.  آیا 
امـکان نصـب فارسي سـاز پیامـک و منـو وجـود دارد؟ و در نهایـت 

فلش زنـون بهتر اسـت یـا LED؟
شـبکه هاي  در  و  رفتـه  بیسـیم  شـبکه هاي  قسـمت  بـه  تنظیمـات  صفحـه  در 
موبایـل فقـط GSM را انتخـاب کنیـد، ایـن کار تاثیـر مناسـبي در کاهـش مصرف 
باتـري دارد. بـراي سـوال دیگـر شـما مي توانیـد رام هـاي سفارشـي فارسـي و یـا 
 رام هـاي رسـمي عربـي را نصـب کنیـد و یـا  از  برنامه هـاي کیبـورد فارسـي ماننـد

Persian Soft Keyboard  اسـتفاده کنیـد. البتـه بـراي اسـتفاده از همـان زبـان 

عربـي گوشـي در تنظیمـات گوشـي بـه قسـمت زبـان و کیبـورد برویـد و کیبـورد 
عربـي را انتخـاب کنید و سـپس در قسـمت نوشـتن پیامک جدید چنـد ثانیه بر روي 
صفحـه کلیـک کنیـد و بعـد  بـه  قسـمت Input Method وارد  شـوید  و کیبـورد 
عربـي را انتخـاب کنیـد. حـاال بـا اسـتفاده از دکمه lng کـه مخصوص این گوشـي 
اسـت مي توانیـد زبـان را بـه راحتـي تعویـض کنیـد. البته بـراي منو حتما انگلیسـي  
را  انتخـاب کنیـد. براي سـوال سـوم فنـاوري زنون به عنـوان یک امکان پیشـرفته 

در گوشـي هاي دوربیـن دار سـطح باال قـرار دارد.
فلش هـاي زنـون در مقایسـه بـا فلش هـاي LED روشـنایي بیشـتري ایجـاد کـرده 
و سـرعت شـاتر دوربیـن را 150 برابـر مي کنـد و همیـن عامـل باعـث مي شـود تـا 
از ایـن نـوع فلـش در دوربین هـاي حرفه اي و گوشـي هاي پیشـرفته اسـتفاده شـود. 
نـور فلـش زنـون شـدیدتر از فلش هاي معمولي اسـت و ایـن باعث مي شـود تصاویر 

براق تـر و جذابتـر دیده شـوند.
عـالوه بـر ایـن عکس هایـي کـه بـا اسـتفاده از ایـن نـوع فلـش گرفتـه مي شـود، 
نیـاز بـه تنظیـم نـور یـا کنتراسـت ندارنـد ولـي در عـوض بـراي فیلم بـرداري و یـا 
اسـتفاده از فلش به عنوان چراغ قوه LED بهتر اسـت.فلش زنون مناسـب عکاسـي 
از سـوژه هاي بـزرگ اسـت. مثـال یـک عکـس بـا اعضـاي خانـواده ولـي در حالت 
ماکـرو معمـوال مشـکل ایجـاد مي کنـد و بـه خاطـر ولتـاژ بـاالي آن  نمي تـوان بـا 

آن فیلم بـرداري کـرد. 

 سـالم بایـت عزیـز. هنـگام اجـراي آهنـگ توسـط پلیـر خـود 
گوشـي بـا اخطـار )حافظـه کافي نیسـت( مواجه مي شـوم. مشـکل 

از کجاسـت؟ 
بـا یـک پلیـر متفـاوت و سـبک تر ایـن کار را امتحـان کنیـد. برنامه هـاي اضافـي 
را ببندیـد. زیـرا ممکـن اسـت حافظـه RAM  شـما پاییـن باشـد  و  بـراي واکشـي 
Track هـاي موسـیقي فضـاي کافـي نداشـته باشـید. بهتـر بـود نام گوشـي خود را 

نیـز ذکـر مي کردیـد. 


