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ــام  ــا ن ــکلی ب ــه مش ــتند ک ــراد هس ــیاری از اف بس
ــته از  ــن دس ــد. ای ــواب« دارن ــدن از خ ــدار ش »بی
افــراد همیشــه دوســت دارنــد، زمــان داشــته باشــند 
ــواب  ــر رختخ ــد و دیرت ــتر بخوابن ــد بیش ــا بتوانن ت
خــود را تــرک کننــد. بــدون شــک بیــدار شــدن از 
خــواب آن هــم در روزهایــی کــه هــوا ســرد اســت، 
ــه  ــات جاذب ــی از اوق ــت. در بعض ــانی نیس کار آس
ــه  ــود ک ــد ب ــدری خواه ــه ق ــان ب ــان پلک هایت می
ــنگین  ــه س ــک وزن ــما ی ــک ش ــر پل ــه ه ــگار ب ان
ــان  ــدن پلک هایت ــاز ش ــازه ب ــد و اج ــل کرده ان وص
را نداریــد. بــه هــر حــال تجربــه ثابــت کــرده اســت 
در چنیــن شــرایطی اگــر آالرم گوشــی خــود را فعال 
ــیار  ــرای هوش ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــید، ب ــرده باش ک
ــه  ــی ب ــود و احتیاج ــد ب ــی نخواه ــما کاف ــدن ش ش
ــیاری از  ــت. بس ــد داش ــتر خواهی ــوک بیش ــک ش ی
ــق  ــواب تحقی ــا خ ــه ب ــه در رابط ــانی ک کارشناس
ــه  ــد ب ــر بخواهی ــه اگ ــد ک ــاد دارن ــد، اعتق می کنن
طــور کامــل و راحــت از خــواب بیــدار شــوید، 
ــه ایــن  ــا توجــه ب ــد فعالیــت کنــد. ب مغــز شــما بای
مــوارد ایــن هفتــه بــه شــما اپلیکیشــنی را معرفــی 
خواهیــم کــرد تــا بــا ایجــاد چالــش برایتــان راهــی 
مناســب بــرای پیــروز شــدن بــر خــواب بــه وجــود 
آورد. ایــن اپلیکیشــن جــزو اپلیکیشــن های ســاعت 
هشــداری اســت کــه بــا ایجــاد چالــش بــرای شــما 

یــک روش بســیار موثــر جهــت هوشــیار شــدن بــه 
وجــود مــی آورد. ایــن برنامــه shake it Alarm نــام 
دارد و تــا زمانــی کــه شــما خواســته اش را بــرآورده 
ــوید و  ــه ش ــا کالف ــد ت ــگ می زن ــدر زن ــد اینق نکنی
ــواب  ــش از خ ــاکت کردن ــرای س ــوید ب ــور ش مجب
ــد. Shake�it Alarm در ظاهــر یــک  ــاز دل بکنی ن
ــما  ــت؛ ش ــی اس ــدار معمول ــاعت هش ــن س اپلیکیش
ماننــد تمامــی برنامه هــای آالرم دیگــر، زمــان 
می کنیــد  را انتخــاب  آن  آهنــگ  و  زدن  زنــگ 
ــد.  ــدار کن ــواب بی ــما را از خ ــد ش ــح روز بع ــا صب ت
نمایــش وضعیــت آب و هــوا و اخبار مهــم روز 
ــعه  ــه توس ــتند ک ــه ای هس ــای اضاف هم قابلیت ه
ــن در  ــن اپلیکیش ــتر ای ــی بیش ــرای کارای ــده ب دهن
ــه  ــزی ک ــا چی ــت. ام ــرار داده اس ــر ق ــار کارب اختی
ــر  ــدار منحص ــاعت هش ــه س ــن را ب ــن اپلیکیش ای
ــال کــردن  ــر فع ــل کرده، نحوه غی ــردی تبدی ــه ف ب
 Shake�it Alarm صــدای زنــگ آن اســت. در
خبــری از گزینــه Snooze نیســت، و بــرای ســاکت 
شــدن صــدای زنــگ بایــد یکــی از ایــن ســه کار را 
انجــام بدهیــد: موبایــل را بــه شــدت تــکان بدهیــد، 
ــه آن  ــم روی صفح ــر ه ــت س ــرعت و پش ــه س ب
ضربــه بزنیــد یــا ایــن کــه اگــر دو روش اول عمــل 
ــر  ــک اگ ــدون ش ــید. ب ــرش داد بکش ــر س ــرد ب نک
دو روش اول باعــث هوشــیاری شــما نشــود، دادی 

ــا  ــد ت ــد ش ــث خواه ــید باع ــرش می کش ــه س ک
چشــم هایتان را بــاز کنیــد. اگــر ایــن روش هــا 
بــرای شــما جــواب نمی دهــد ایــن اپلیکیشــن 
ــود  ــماره های موج ــی از ش ــه یک ــا ب ــت ت ــادر اس ق
در گوشــی شــما پیامکــی ارســال کنــد و از آن فــرد 
ــخت از  ــر س ــد. اگ ــدار کن ــما را بی ــا ش ــد ت بخواه
خــواب بیــدار می شــوید حتمــا ایــن برنامــه را 

ــد: ــان کنی امتح

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

apps/details?id=com.ingyomate.

shakeit&hl=en

هیچ وقت خواب نمانید

یکی از مسائلی که باعث می شود یک بازی جذاب باشد، جدا 
از سناریویی که دارد، گرافیک و طراحی است که به محیط 
کاربری بازی ارتباط پیدا می کند. بازی Mars یا مریخی ها 
یکی از جذاب ترین بازی های دو بعدی است که یک محیط 
کاربری بسیار ســاده دارد. در این بازی به هر بازیکن نقش 
فضانوردی داده خواهد شــد. کاراکترهای مارس باید بتوانند 
با اســتفاده از ابزاری که به آن ها داده شده و بیشتر به یک 
جت پک شباهت دارد، مسیری از سیاره مریخ را طی کنند. 
بدون شک برای انجام این کار هر فضانورد احتیاج به سوخت 
خواهد داشــت. در طول مســیر بازی ایستگاه های سوخت 
دهی وجود دارند و شــما باید تمام مدت حواستان به میزان 
سوختتان باشد و سعی کنید قبل از تمام شدن سوخت، خود 

را به ایستگاه بعدی برسانید و با دریافت انرژی مسیر بیشتری 
را پیش روید. برای کنترل محیط بازی نیاز به دو انگشــت 
خواهید داشــت. با لمس قسمت چپ صفحه نمایش خود، 
فضانورد به سمت راست پرواز خواهد کرد و با انجام عکس 
همین حرکت هم قادر خواهید بود تا به ســمت چپ بروید. 
فرود شما به ایستگاه ها باید بسیار آرام باشد و برای این کار 
الزم است تا هر دو سمت صفحه را با هم بگیرید تا سرعت 
فضانورد کاهش پیدا کند. بعد از هر بار شکست باید از ابتدا 
بازی کنید پس حواستان را جمع کنید تا مجبور به طی دوباره 
مسیر نشوید. این بازی در حین سادگی، سختی های خودش 

را دارد. برای دانلود آن می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://goo.gl/ind7xz

با مریخی ها بازی کنید

بسیاری از افراد هســتند که به آرشیو کردن اطالعات خود 
عالقه ویژه ای دارند و دوســت دارند از همه چیز آرشــیوی 
برای خود داشته باشند. به عنوان مثال نامه ها یا کارت های 
تبریک یا هر چیزی که برایشان ارسال می شود را در جایی 
برای خودشــان نگه می دارند. معموال حافظه گوشی برای 
نگه داشــتن اطالعات دچار مشکل است و با توجه به این 
که عکس هــا، فیلم ها یا برنامه ها باعث پر شــدن حافظه 
می شوند، نگه داشتن اطالعاتی نظیر پیامک ها ممکن است 
برای طراحان پلتفرم ها اولویت نداشته باشد. به همین خاطر 
دیده می شود که در بخش تنظیمات اس ام اس ها محدودیتی 
برای نگهداری پیامک ها وجود دارد و به عنوان مثال شــما 
تنها می توانید ۱۰۰ پیامک را ذخیره کنید و بعد از رسیدن به 
این سقف به صورت خودکار دیگر پیامک هایی که با یک فرد 
خاص رد و بدل کرده اید، پاک خواهند شد. اگر دوست دارید 
که آرشیوی از پیامک های خود داشته باشید، به شما روشی 
را آموزش خواهیم داد که به سادگی این امکان را برای شما 
فراهم خواهد ســاخت. تهیه نسخه پشتیبان از پیامک های 
یک تلفن هوشــمند اندرویدی در جی میل بســیار ســاده 
SMS Backup اســت. برای این کار الزم است تا برنامه 

پالس را از گــوگل پلی دانلود کــرده و آن را نصب کنید. 
همچنین نیاز اســت که یک حســاب کاربــری جی میل 
+SMS Backup اپلیکیشــن  باشــید.  داشــته   هــم 

 IMAP برای شــروع به کار نیازمند دسترســی به پروتکل
در حســاب کاربری جی میل است. پس پیش از هر چیزی 
وضعیت حســاب کاربری خود را برای یک بار هم که شده 
چک کنید. برای این کار وارد حساب کاربری جی میل خود 
Settings –> Forwarding and POP/ شوید و مسیر

IMAP را دنبال نمایید. فعال بودن پروتکل IMAP را چک 

کرده و ســپس با اسکرول به سمت پایین صفحه، تغییرات 
اعمال شــده را ذخیره نمایید. بعد از نصب برنامه اولین قدم 
برای راه اندازی این اپلیکیشــن متصل کردن آن به حساب 
کاربری جی میلتان است. روی گزینه Connect  موجود در 
صفحه اول اپلیکیشــن ضربه بزنید. پس از آن حساب های 
موجود روی تلفن هوشمندتان برای شما نمایش داده می شود 
و مجبور هستید برای تهیه نسخه پشتیبان از پیام های خود 
یکی از این حساب های کاربری جی میل را به دلخواه انتخاب 
نمایید. حســاب کاربری مورد نظر را انتخاب کنید و سپس 
مجوزهــای الزم را به آن بدهید. پس از آن پنجره ای برای 
تهیه فوری نسخه پشتیبان برای شما به نمایش در می آید. 
می توانید با کلیک روی گزینه Skip از این مرحله گذر کرده 
و یا با انتخاب گزینه Backup  فوراً از پیام های خود نسخه 
پشتیبان تهیه کنید. اگر دوست دارید که به صورت خودکار این 
کار برایتان انجام شود، می توانید تنظیماتی را انجام دهید که به 
عنوان مثال هر ۱ هفته از اس ام اس های شما پشتیبان گرفته شود.

ذخیره پیامک ها با استفاده از جی میل
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ســالمبایت،اگرامکانداردروشیراآموزشدهیدکهبااستفاده
ازآنبتوانبایکشمارهدایورتشده،بهطورمستقیمتماسبرقرار

کرد.
در گوشــی های تلفن همراه قابلیتی به نام Divert یا انتقال مکالمه وجود دارد. بدین 
صــورت که هنگامی که خط خود را بر روی شــماره ای دایورت می کنید، از این پس 
هر تماســی با شما گرفته شود به طور خودکار به شماره مورد نظر تعیین شده منتقل 
می گردد. در نتیجه هیچ کس نمی تواند به طور مســتقیم با خط شــما تماس بگیرد و 
گوشی شما هیچ گاه زنگ نخواهد خورد. بسیاری افراد از این کار جهت این که به هیچ 
تلفنی پاســخ ندهند اســتفاده می کنند. اما از آنجا که دست باالی دست بسیار است 
قصد داریم ترفندی جالب را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن می توانید به طور 
مســتقیم با خطی که دایورت شده اســت تماس بگیرید! قطعًا فردی که خط خود را 
دایورت کرده اســت شگفت زده می شود که چطور شما توانسته اید با او تماس بگیرید، 
بدون این که تماس تان دایورت شود! این روش بر روی کلیه گوشی هایی که قابلیت 

دایورت را دارند قابل انجام است.
بدین منظور :

شــما باید شــماره خودتان را بر روی شــماره ای که قصد دارید با آن تماس بگیرید 
دایورت کنید، سپس از خط خودتان با خط خودتان تماس بگیرید!  

برای فهم بیش تر مثالی می زنیم:
فرض کنید شــماره شما ۰۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰ است. شماره فردی هم که قصد دارید با او 

تماس بگیرید )که خطش را دایورت کرده است( ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰ است.
)Call Forwarding در بعضی گوشی ها( Divert در گوشی به بخش مربوط به تنظیمات 

بروید.
خط خود را بر روی شــماره ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰ که شــماره فرد مورد نظر است دایورت 

کنید.
اکنون توسط همین گوشی و همین خط خودتان که اکنون دایورتش کرده اید با شماره 

۰۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰ که شماره خودتان است تماس بگیرید.
با این کار خط طرف مقابل زنگ می خورد و شــما بوق آزاد می شــنوید که به منزله 
برقراری تماس مســتقیم با فرد مورد نظر است؛ به این ترتیب از دایورتی که صورت 

گرفته عبور کرده اید.
این روش بر روی کلیه خطوط تلفن همراه اعم از همراه اول و ایرانســل تست شده 

و قابل انجام است.
در پایان دقت کنید پس از برقراری تماس، خط خود را از حالت دایورت خارج کنید.

ســالمبایت،لطفاراهیراآموزشدهیدکهبااستفادهازآنبتوان
کلیهتماسهاواساماسهاییکفردرابالککرد.سیســتمعامل

گوشیمنiOSهفتمیباشد.
برای این کار ابتدا وارد Settings شوید.

اکنون به Phone و سپس Blocked بروید.
حال برای اضافه کردن یک مخاطب جدید به لیست سیاه، Add New را لمس کرده 

و مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید.
هم چنین در صورتی که شــماره فرد مورد نظر در لیســت مخاطبین شما نیست و در 

لیست آخرین تماس ها است، کافی است بدین صورت عمل کنید:
وارد Phone شوید.

در قسمت  Recents، لیست آخرین تماس های شما قابل مشاهده است.
اکنون حرف i که در کنار شماره مورد نظر است را لمس کنید.

در پایین این صفحه، با انتخاب Block ths caller می توانید این شماره را به لیست 
سیاه گوشی اضافه کنید.

الزم به ذکر اســت اگر شــماره ای که قصد مسدودســازی آن را دارید نه در لیست 
مخاطبین شماســت و نه در لیســت آخرین تماس ها بایستی ابتدا شماره را به لیست 

مخاطبین اضافه کنید و سپس طبق روش اول آن را مسدود کنید.
هم چنین دقت کنید با این روش مسدودســازی کلیه تماس های تلفنی و پیامک های 
مخاطب مورد نظر مســدود می شود و به دست شما نمی رسد. مخاطب مسدودشده در 
صورت تماس تلفنی با شما پیام اشغالی خواهد شنید و در صورتی که صندوق صوتی 

خط شما فعال باشد، راهی صندوق صوتی تان خواهد شد.

ســالمبایت،چگونهمیتواندراندروید،صفحاتخانگیراحذف
یااضافهکرد؟

ابتدا در یکی از صفحات خانگی، دو انگشت خود را با فاصله بر روی صفحه قرار دهید. 
سپس دو انگشت خود را هم نزدیک کنید.

خواهید دید که یک دید کلی از کلیه صفحات خانگی خواهید داشت.
اکنون برای حذف یک صفحه خانگی کافی است صفحه مورد نظر را با انگشت خود 
انتخاب کرده و به ســمت آیکن سطل آشغال بکشــید. خواهید دید که صفحه مورد 

نظر حذف شده است.
هم چنین برای اضافه کردن یک صفحه جدید کافی اســت آیکن عالمت به عالوه را 

لمس نمایید.


