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راهی برای شناسایی معتادان موبایل

Taxi Sim 2016  نام بازی جدید، محبوب و فوق العاده 

زیبایی در سبک بازی های شبیه سازی می باشد که توسط 
اســتودیوی Ovidiu Pop ساخته و برای سیستم عامل 
اندروید منتشــر شده است. بازی توانســته امتیاز باالی 
۴.۷ را در گوگل پلی کســب کند و یکی از بهترین شبیه 
ســازی های تاکسی برای سیستم عامل اندروید شود. در 
این بازی شــما باید پشت فرمان تاکسی ها بنشینید و در 
یک بازی شــبیه سازی بسیار زیبا و واقع گرایانه، افراد را 
ســوار کرده و به مقصدهای مورد نظرشان برسانید و با 
دریافت پول تاکسی ها و آیتم های جدید را بخرید و هیجان 
را دو چندان کنید! در این بازی زیبا و فوق العاده شــما به 
رانندگی و مسافرکشی در شهرهای نیویورک، فرانکفورت، 

مسکو، لندن و غیره می پردازید. بازی دارای گرافیکی زیبا 
و بسیار واقع گرایانه می باشد که شما را ساعت ها سرگرم 

خواهد کرد.
Taxi Sim 2016  ویژگی های 

 - نقشه های دقیق برای انجام هر سطح از بازی
 - دست زدن به ماشین صاف و واقع بینانه

 - تعداد زیادی تاکسی از سراسر جهان
 - حالت Free برای گشت و گذار در شهر

 - حالت چند نفره
 - طراحی فوق العاده فضای داخلی خودرو

- سیستم آسیب واقعی ماشین
https://www.apk4fun.com/apk/101397

با تاکسی ها بازی کنید

تا به حال شــده بخواهید به مکانی سفر کرده و نیاز 
ضروری به دیدن وضعیــت آب و هوای آن منطقه 
داشــته باشید؟ امروزه آن قدر گجت ها و پلتفرم های 
دیجیتال به بلوغ رســیده اند که پیش بینی وضعیت 
آب و هــوا تنها یکی از ویژگی هــای کوچک آن ها 
به شــمار می رود. اما برخی اوقات نیز ممکن است 
بــر خالف تصور به همین مورد پیــش پا افتاده نیز 
دسترسی نداشــته باشید. با پیشــرفت تکنولوژی و 
ظهور شــبکه های اجتماعی خــالق و نوآوری چون 
تلگرام، روبات ها نیز هر روز شــکل و رنگ تازه ای 
به خود می گیرند. روبات @weatherman_bot ؛ 
روباتی است که به وســیله آن می توانید از وضعیت 
آب و هوایــی منطقه خود به صــورت کامل اطالع 
پیدا کنید. برای دسترســی به این روبات کافی است 
از آیــدی @weatherman_bot اســتفاده کنید. 
با باز شــدن صفحه روبات باید روی /start کلیک 
و برای نخســتین بار زبان مورد نظر خود را انتخاب 
کنید.  پس از آن الزم اســت نام شهر و یا موقعیت 
مکانی که می خواهیــد از وضعیت آب و هوایی آن 
مطلع شوید را به صورت التین وارد کنید. بالفاصله 
پس از وارد کردن نام موقعیت، روبات مکان شما را 
روی نقشه مشــخص کرده و وضعیت آب و هوایی 

آن را به شما ارائه می دهد. عالوه بر این ودرمن بات 
 Summary شــامل دو گزینه کاربردی دیگر به نام
  Hourly نیز می شــود. با انتخاب گزینه Hourly و
وضعیت ســاعت به ساعت آب و هوا همراه با جهت 
و سرعت وزش باد به شما ارائه می شود. در صورتی 
که به جمع بندی روزانه نیاز داشــتید نیز کافی است 
روی گزینــه Summary  ضربه بزنید تا اطالعاتی 
چون ساعت طلوع و غروب خورشید، میزان رطوبت 
هوا، جهت و ســرعت وزش باد، فشار و وضعیت آب 
و هوایی صبح تا شــب آن روز برای شما به نمایش 
در  آید. و در من می تواند وضعیت آب و هوا تا ۵ روز 
آینــده را برایتان پیش بینی کند. در بخش تنظیمات 
نیــز می توانید عالوه بر تغییر زبان و موقعیت مکانی 
خود، از بین واحدهای سانتی گراد و فارنهایت یکی 
را به دلخواه انتخاب و همچنین ساعاتی را در طول 
روز برای ارســال وضعیت آب و هوایی مشــخص 
نمایید. با اســتفاده از این روبــات دیگر احتیاجی به 
کنید. اپلیکیشــن های ســنگین که باعث کند شدن 
موبایل شما می شــوند، نخواهید داشت و به سادگی 
از طریــق تلگرام در جریان لحظــه به لحظه آب و 
هوای هر شــهری که دوست داشتید، می توانید قرار 

بگیرید. 

لحظه به لحظه با آب و هوا

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه

 دوســتان عزیــز بایــت؛ ســوال هاي خــود را در زمینــه تلفــن 
همــراه بــه آدرس ایمیــل زیــر ارســال فرماییــد.

Byte.Hamrah@gmail.com

 ســالم بایــت، اگــر امــکان دارد ســاعت هوشــمند موتــو 360 
را بــه صــورت تخصصــی بررســی کنید:

موتوروال بــا معرفــی موتــو ۳۶۰ در ســال گذشــته، بــه اولیــن ســازنده 
ســاعت هوشــمند تبدیــل شــد کــه ایــن ابــزار را بــا صفحه نمایــش دایــره ای 
ــود  ــوب ب ــدری خ ــه ق ــش ب ــات نمای ــن صفح ــتقبال از ای ــرد. اس ــی ک معرف
ــی و  ــر طراح ــه تغیی ــونگ، ب ــازندگان از جمله سامس ــی س ــا تمام ــه تقریب ک
ــد. ایــن اتفــاق باعــث شــد  ــره ای رو آوردن معرفــی ســاعت های  هوشــمند دای
تــا کار موتــوروال ســخت تر شــود؛ چــرا کــه حــاال دیگــر تنهــا ســازنده ســاعت 
هوشــمند دایــره ای شــکل نیســت و بایــد راهــی پیــدا کنــد تــا بــار دیگــر خــود 

را از رقبــا جــدا کنــد.
ــود  ــق خ ــی موف ــا طراح ــح داده ت ــوروال ترجی ــار موت ــن ب ــال ای ــن ح ــا ای  ب
ــو ۳۶۰ را  ــد موت ــل جدی ــر نس ــک دیگ ــرات کوچ ــا تغیی ــداده و ب ــر ن را تغیی
ــوروال تنهــا جــای  ــد ســاعت هوشــمند موت ــد. در نســل جدی ــازار کن ــه ب روان
ــاعت در دو  ــه س ــاهد عرض ــاال ش ــه ح ــرده و البت ــر ک ــی تغیی ــه فیزیک دکم
ســایز مختلــف هســتیم. امــا ایــن بــار موتــوروال رو بــه اســتفاده از پردازنــده 
قدرتمندتــری آورده و وعــده داده اســت کــه شــارژدهی باتــری نســل جدیــد 
موتــو ۳۶۰ بســیار بهتــر شــده اســت. امــا آیــا ایــن اتفــاق در واقعیــت نیــز رخ 
داده اســت؟  در زمینــه طراحــی نســل دوم موتــو ۳۶۰ تغییــر زیــادی در قیــاس 
ــوان  ــگاه اول بت ــاید در ن ــا ش ــت و تنه ــرده اس ــل اول نک ــو ۳۶۰ نس ــا موت ب
جــای جدیــد دکمــه را بــه عنــوان تغییــر متوجــه شــد. ایــن دکمــه کــه قبــال 
در ســمت راســت و در محــل ســاعت ۳ قــرار داشــت بــه موقعیــت ســاعت ۲ 

منتقــل شــده اســت.
ــا آن  ــو ۳۶۰ )۲۰۱۵( کار ب ــمند موت ــاعت هوش ــه در س ــد دکم ــل جدی مح
را بســیار ســاده کــرده و کاربــر می توانــد بــه راحتــی آن  را یافتــه و 
ــه  ــود ک ــوری ب ــه ط ــری دکم ــل قرارگی ــل مح ــل قب ــد. در نس ــار ده فش
ــکل  ــن مش ــه ای ــرد ک ــوار می ک ــه را دش ــار دادن دکم ــات فش ــی اوق گاه
ــم  ــا خت ــن ج ــه ای ــا ب ــا تفاوت ه ــد برطــرف شــده اســت. ام در نســل جدی
ــود را در دو  ــد خ ــمند جدی ــاعت هوش ــوروال س ــه موت ــرا ک ــوند؛ چ نمی ش
ــن  ــا از بی ــد ت ــازه می ده ــر اج ــه کارب ــت و ب ــرده اس ــه ک ــخه عرض نس
نســخه های ۴۲ یــا ۴۶ میلی متــری یکــی را انتخــاب کنــد. همچنیــن 
ــض  ــری تعوی ــری دیگ ــد ۲۲ میلی مت ــر بن ــا ه ــاعت را ب ــد س ــد بن می توانی
ــده  ــی ش ــان طراح ــیار آس ــز بس ــاعت نی ــد س ــض بن ــزم تعوی ــد. مکانی کنی
ــد  ــن بن ــد مــورد نظــر خــود را جایگزی ــد بن ــه بتوانی ــد ثانی ــا در چن اســت ت
ــد  ــازه می ده ــران اج ــه کارب ــوروال ب ــی موت ــد. از طرف ــاعت کنی ــی س چرم
تــا ســاعت هوشــمند خــود را از طریــق ســرویس موتــو میکــر بــه انتخــاب 

ــد. ــود شخصی ســازی کنن خ
ــی  ــی المان های ــه تمام ــت ک ــد گف ــز بای ــاعت نی ــی س ــی کل ــورد طراح در م
ــل  ــم، در نس ــندیده بودی ــا را پس ــل اول آن ه ــو ۳۶۰ نس ــاعت موت ــه در س ک
ــزی  ــم فل ــره ای شــکل و فری ــش دای ــز حاضــر هســتند. صفحه نمای ــد نی جدی
ــل  ــه مجل ــاص و البت ــوه ای خ ــی جل ــت همگ ــِی باکیفی ــد چرم ــار بن در کن
ــو ۳۶۰ در  ــاال موت ــد ح ــر چن ــیده اند. ه ــوروال بخش ــد موت ــاعت جدی ــه س ب
ــم  ــاز ه ــا ب ــا نیســت، ام ــره ای شــکل تنه ــمند دای ــاعت های هوش ــای س دنی
ــتن آن  ــت بس ــه دس ــان ب ــود در زم ــث می ش ــه باع ــی دارد ک ــی خاص زیبای
حســی بســیار خــوب داشــته باشــید. البتــه حســگِر نور محیط کــه روشــنایی 
ــش  ــد، در بخ ــم می کن ــط تنظی ــور محی ــه ن ــه ب ــا توج ــش را ب صفحه نمای
ــوار مشــکی کوچکــی  ــه و باعــث ایجــاد ن ــرار گرفت ــی صفحه نمایــش ق پایین
ــه زده  ــی دســتگاه لطم ــه زیبای ــه کمــی ب ــل شــده اســت ک ــن پن ــر ای در زی
ــرای  ــودن ایــن طراحــی ب ــا گــذر زمــان عجیــب ب ــا ایــن حــال و ب اســت. ب

شــما عــادی خواهــد شــد.
در ایــن بخــش مدارهــای الزم بــرای کنتــرل نمایشــگر قــرار گرفتــه 
اســت. تولیدکننــدگان دیگــر موفــق شــده اند بــا ترفندهــای مختلــف 
صفحه نمایــش گــرد را در ســاعت هوشــمند خــود بــکار گیرنــد، امــا 
موتــوروال ترجیــح داده اســت تــا حاشــیه دور نمایشــگر را همچنــان باریــک 
ــد.  ــی کن ــش را خال ــن صفحه نمای ــوض بخــش پایی ــه و در ع ــر گرفت در نظ
بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه طراحــی بســیار نزدیــک بــه موتــو ۳۶۰ 
ــر  ــا عــالوه ب ــزی در آن اعمــال شــده ت ــرات ری ــا تغیی نســل اول اســت، ام
ــف ســاعت هوشــمند  ــای مختل ــان گزینه ه ــد از می ــر بتوان ــی کار، کارب راحت
ــو  ــرویس موت ــق س ــی از طری ــد و آن را حت ــود را برگزین ــه خ ــورد عالق م
میکــر بــه دلخــواه خــود تغییــر دهــد. ایــن عامــل را می تــوان بــرگ برنــده 
ــه راحتــی می تــوان نســل دوم موتــو ۳۶۰  نســل دوم موتــو ۳۶۰ دانســت. ب
ــازار  ــن ســاعت های هوشــمند ب ــز همچــون نســل اول یکــی از زیباتری را نی
ــاخت  ــت س ــته و از کیفی ــیکی داش ــی کالس ــه طراح ــاعتی ک ــت. س دانس

ــرد. ــره می ب ــی به ــیار خوب بس

چنـد سـاعت از روزتـان را در اینسـتاگرام هسـتید؟ 
آیا دفعـات مراجعه تـان بـه تلفـن هوشـمند در روز 
کـه  می کنیـد  احسـاس  اسـت؟  بـار   ۶۰ از  بیشـتر 
زیـادی بـه موبایلتـان وابسـته شـده اید و می خواهید 
جلـوی آن را بگیریـد؟ اپلیکیشـنی کـه ایـن هفتـه 

معرفـی می کنیـم، چـاره کار شماسـت.
App Usage همان طـور کـه از عنوانش پیداسـت، 

از  شـما  اسـتفاده  میـزان  می توانـد  ابزاریسـت که 
کنـد.  را مشـخص  تلفـن هوشـمند  و  اپلیکیشـن ها 
بـا دسترسـی بـه ایـن آمـار حـاال می توانیـد بـرای 
کـم کردن اسـتفاده از اپ هـای پر مصـرف یا حذف 
آن هایـی کـه کمتـر بـه آن ها سـر می زنیـد، تصمیم 
بگیریـد. App Usage  پس از نصب، از شـما اجازه 
زمینـه  پـس  در  تا همیشـه  می خواهـد  دسترسـی 
سیسـتم عامـل فعال باشـد. با صدور این دسترسـی، 
ثبـت دیتا در اپلیکیشـن آغاز خواهد شـد و می توانید 
از  بازدیدهایتـان  ارقـام  و  آمـار  بـه آن  بـا مراجعـه 
اپلیکیشـن ها و حتـی آمار بـاز و بسـته کـردن قفـل 
صفحـه تلفـن هوشـمندتان را مشـاهده کنیـد. توجه 
داشـته باشـید کـه App Usage  از همـان ابتـدای 
نمی گـذارد.  اختیارتـان  در  رقمـی  و  عـدد  نصـب، 
بلکـه از لحظـه نصـب شـروع بـه گـردآوری دیتـا 
می کنـد و باید بـرای ارائـه نمـودار و آمـار در مـورد 
اسـتفاده از اپلیکیشـن ها اندکـی به آن زمـان بدهید. 

می کنـد  مشـخص  برایتـان  دقیقـا    App Usage

یـا  اینسـتاگرام  در  سـاعت  چنـد  امـروز  مثـال  کـه 
تلگـرام بوده ایـد، چنـد بـار قفـل صفحـه گجـت را 
بـاز و بسـته کـرده یـا بیشـترین و کمتریـن زمانتان 
را بـه کـدام یـک از اپلیکیشـن های نصـب شـده در 
سیسـتم عامـل اختصـاص داده ایـد. کلیه ایـن موارد 
بـه شـکل آمـار عـددی و روی نمـودار بـه نمایـش 
در می آینـد، تـا بـا دیـدی بهتـر قـادر بـه مدیریـت 
اشـاره  مقدمـه  در  کـه  همان طـور  باشـید.  آن هـا 
کردیـم، App Usage  بـه غیر از گـردآوری آمار و 
ارقـام می توانـد نقـش مدیریـت اپلیکیشـن ها را هم 
بـر عهـده بگیـرد. بـا آن می توانیـد اپلیکیشـن های 
نصـب شـده در سیسـتم عامـل، میـزان اسـتفاده ای 
کـه از آن هـا شـده و فضایـی کـه از حافظه اشـغال 
کرده انـد را در یـک صفحـه ببینیـد، و در صـورت 
تشـخیص بی اسـتفاده بـودن آن هـا را با یک اشـاره 
دسـتگاه تان  حافظـه  از  جمعـی  دسـته  طـور  بـه  و 
پـاک کنیـد. البتـه بعضـی اپلیکیشـن ها وجودشـان 
ضـروری اسـت، بنابرایـن بـه جـای حـذف کـردن 
آن هـا  از  اسـتفاده  بـرای  کـه  باشـد  بهتـر  شـاید 
محدودیـت زمانی تعییـن کنیـد. App Usage این 
بابـت  و می توانـد  داده  انجـام  برایتـان  را هـم  کار 
اسـتفاده بیـش از حـد به شـما هشـدار بدهـد. حذف 
اپلیکیشـن های پیـش فـرض )در صـورت دسترسـی 

بـه روت(، پـاک کـردن کش چندیـن اپلیکیشـن به 
طـور همزمـان و مشـاهده اطالعات جزئـی در مورد 
قابلیت هـای  دیگـر  از  اپلیکیشـن ها  از  کـدام  هـر 
بـه  دسترسـی  بـرای  کـه  هسـتند   App Usage

برخـی از آنهـا، نیـاز اسـت که بابـت اسـتفاده از اپ 
حـق اشـتراک بپردازید. اما بـه بسـیاری از امکاناتی 
کـه گفتیـم می توانیـد بـدون پرداخـت هزینـه و در 
نسـخه رایگان اپلیکیشـن دسترسـی داشـته باشـید.

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

details?id=com.a0soft.gphone.unin�
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