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پرسشوپاسخهمراه

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

J    Root با عرض سالم و تشکر از تیم خوب بایت. می خواستم بپرسم 
چیست؟ و چرا باید دستگاه اندرویدی خود را Root کنیم؟

اگر کاربر یک گوشی یا تبلت اندرویدی هستید حتما اصطالح روت کردن را شنیده اید اما 
روت کردن چیست و چه فوایدی دارد و آیا باید از روت کردن هراس داشته باشیم؟ روت در 
لغت به معنای ریشه و اصطالحا روت کردن به زبان ساده یعنی دسترسی ریشه ای به دستگاه 
 Settings اندرویدی تان. وقتی گوشی را برای اولین بار روشن می کنید در قسمت تنظیمات یا
می توانید گزینه های زیادی را به دلخواه خود تغییر دهید اما این تنظیمات تنها چیزهایی هستند 
که سازنده گوشی اجازه تغییر در آن ها را داده است. حال آن که با روت کردن می توانید هر 
تغییری که دل تان خواست در گوشی بدهید. روت کردن گارانتی دستگاه شما را باطل می کند 
(هر چند که می توانید دستگاه را مجددا از حالت روت خارج کنید) و کمی ریسک هم در بر دارد 

اما اگر طبق راهنما ها عمل کنید هیچ گاه به مشکلی بر نخواهید خورد. پس آیا روت کردن ارزش 
کمی ریسک را دارد؟ به نظر ما بله.

J    سالم بایت! من یک گوشی جی ال ایکس 2690 دارم! مدتی است 
که زیاد هنگ می کند و دوستی به بنده پیشنهاد داد که Reset Factory انجام 

بدهم. می خواستم ببینم چه طور می توانم این کار را انجام دهم؟
سالم دوست عزیز، برای ریست کردن گوشی کد 2680 را وارد کنید.

J    با سالم و خسته نباشید. بنده اخیرا یک گوشی سامسونگ گلکسی
ایس خریده ام. وقتی می خواهم آن را به رایانه وصل کنم گزینه )اتصال 
USB( نمایش داده نمی شود و باید حتما چند بار گوشی را خاموش و روشن 

کنم تا گزینه ای نمایش داده شود. اشکال کار کجاست؟
شما از قسمت تنظیمات گوشی قسمت اتصاالت گزینه Use Cable یا گزینه ای در ارتباط 

با اتصال نرم افزار را انتخاب کنید و همچنین نرم افزار مربوط به گوشی را نصب کنید.

J    .دارم و می خواهم روی آن بلوتوث نصب کنم s4 سالم. من یک گوشی
اگر امکانش است بنده را راهنمایی بفرمایید.

 Air 7 را داشته باشید می توانید از فناوری iOS 7 نصب کرده باشید و قصد انتقال فایل به iOS اگر
Drop استفاده کنید اما به طور کلی در حال حاضر برای فعال سازی بلوتوث بهترین راه استفاده 

از Airblue Sharing است که نیاز مند جیلبریک بودن گوشی است. Airblue Sharing نیاز 
به الیسنس دارد که رایگان نیست. البته در داخل ایران هم الیسنسش به فروش می رسد، 
اگر جست وجو کنید سایت هایی هستند که الیسنس این برنامه را برای فروش گذاشته اند.

J    سالم. آیا می شود عکس پاک شده در گوشی اندروید را بدون روت 
کردن ریکاوری کرد؟

با سالم اگر روی کارت حافظه باشد با استفاده از نرم افزار ها بله.

J    سالم خدمت سروران عزیز. بنده گوشی سونی اکسپرا پی دارم و
اینترنت GPRS هم وصل می باشد. چه طوری می توانم گوشی را به لپ تاپ 
وصل کنم و اینترنت را برای لپ تاپ به اشتراک بگذارم؟ ممنون می شوم 

هر چه زودتر راهنمایی ام کنید. با تشکر
شما گوشی را با کابل به سیستم وصل کنید و بعد نرم افزار مربوط به گوشی را در سیستم 

نصب کنید بعد می توانید از اینترنت استفاده کنید.

J    اوایل باتری گوشی بسیار .i9300 دارم مدل S3 یک سال است که یک 
خوب بود ولی اخیرا خیلی زود خالی می شود و حتی بعد از این که یک باتری جدید 
خریداری کردم، باز هم درست نشد. زمانی که به شارژ وصل می کنم باتری 100 
درصد پر می شود ولی به محض این که اتصال را قطع می کنم، به 98 درصد 
می رسد. اگر اصال با گوشی کار نکنم نهایتا 2 روز شارژ را نگه می دارم. چاره چیست؟

به احتمال زیاد باید باتری کالیبره شود.

J    سالم بایت. زمانی که سیم کارت پدرم را داخل گوشی می گذارم وقتی که به
قسمت پیام ها می روم گوشی خود به خود خاموش می شود. با سیم کارت خودم 
که امتحان می کنم مشکلی وجود ندارد! و یک نکته دیگر این که تمام مخاطب هایی 
که داخل سیم کارتم ذخیره بودند هستند ولی پیام هایی که روی سیم کارتم بودند 
تبدیل به شماره شدند. بفرمایید چه طور می توانم مشکل را حل کنم؟ با تشکر

باعث  که  دارد  خاصی  کاراکتر  یک  احتماال  که  دارد  وجود  سیم کارت  داخل  پیام  یک 
حالتی  چنین  که  است  پیام  کدام  ببینید  کنید  بررسی  شود.   Reset شما گوشی  می شود 

دارد و حذفش کنید. پیام های فارسی معموال ممکن است باعث چنین مشکالتی بشوند.

برنامه های گوشی خود را قفل کنید
روی  معمـوال  هوشـمند  تلفن هـای  در  قفل گـذاری 
کـه  می شـود  انجـام  سیسـتم عامل  در  بخش  هایـی 
نمی خواهیـم دیگـران بـه آن هـا دسترسـی داشـته و یا 
آن هـا را مشـاهده کننـد. ایـن مـورد یکـی از امتیاز ها و 
برجسـته ترین ویژگی هـای یـک گوشـی خـوب اسـت 
زیـرا امـر محافظـت از اطالعـات خصوصـی از همـان 
نظـر  مـد  همـراه  تلفن هـای  سـاخت  زمـان  در  اول 
سـازندگان و مصرف کننـدگان تلفن همـراه بوده اسـت 
و ایـن مسـئله و ابعـاد آن تـا بـه امروز هـم ادامـه دارد.
 App Protector Pro هفتـه  ایـن  نرم افـزار  عنـوان 
اسـت کـه بـه وسـیله آن می توانیـد روی قسـمت های 
مختلـف گوشـی خـود رمـز قـرار دهیـد و مشـاهده آن 
 App را بـرای افـراد دیگـر غیـر ممکـن کنید.برنامـه
در  قدرتمنـد  بسـیار  نرم افـزار  یـک   Protector Pro

زمینـه حفاظـت از اطالعات شـخصی در گوشـی هایی 
کـه  طـوری  بـه  می باشـد؛  اندرویـد  سیسـتم عامل  بـا 
شـما می توانیـد هـر برنامـه کاربـردی یـا نرم افـزاری 
قفـل  شـما  همـراه  تلفـن  روی  داریـد  تمایـل  کـه  را 
شـود، بـا اسـتفاده از ایـن برنامـه دسترسـی آن را برای 
دیگـران محـدود کنیـد. بـرای مثـال شـما می توانید با 
اسـتفاده از ایـن نرم افـزار روی پیامک هـای خـود یـا 
حتـی روی اپلیکیشـن Gmail، گالـری عکس هـا و یـا 
حتـی روی مارکـت خـود رمـز بگذارید.شـما می توانید 
فقـط نرم افزار هـای حسـاس تلفـن همراه تـان را قفـل 

کنید.ایـن امـر باعـث می شـود در مواقعـی کـه تلفـن 
همراه تـان را بـه کسـی می دهیـد خیال تـان از حفـظ 
امنیـت اطالعات شـخصی تان راحت باشد.شـما در این 
نرم افـزار می توانیـد برای برقـراری امنیـت برنامه هایی 
کـه مـد نظرتان اسـت، بـا دو الگـوی متفاوت بـا آن ها 
رفتـار کنید.بـه ایـن ترتیب که رمـز عددی یـا یک رمز 
نرم افزار های تـان  بـرای   (pattern lock) الگـو دار 
انتخـاب کنید. پـس از باز کـردن نرم افزار ها در قسـمت 
نـوار وضعیـت یک عالمـت قفـل ظاهر می شـود.برای 
دوبـاره قفـل کـردن نرم افزار هـا شـما می توانیـد از دو 
روش اسـتفاده کنید. صفحه گوشـی به حالت استراحت 
وارد شـود یـا روی عالمـت قفـل در نـوار وضعیت کلید 
کنید.شـما در ایـن نرم افـزار می توانید انتخـاب کنید که 

بعـد از بسـتن نرم افـزار قفـل شـده، آیـا نرم افـزار قفل 
شـود یـا خیر.همچنیـن بایـد اشـاره کـرد کـه در ایـن 
نرم افـزار یـک فهرسـت از نرم افزار هـای نصـب شـده 
روی گوشـی شـما موجود می باشـد که شـما می توانید 
از ایـن فهرسـت نرم افزار هایـی را کـه بایـد روی آن ها 
رمز گذاشـته شـود، انتخـاب کنید.اگـر رمـز عبورتان را 
فرامـوش کردید جـای هیچ گونـه نگرانی وجـود ندارد 
زیـرا می توانیـد بـا مشـخص کـردن یـک ایمیـل، رمز 
عبورتـان را بازیابـی کنید.شـما می توانیـد در صـورت 
تمایـل ایـن نرم افـزار را از نشـانی زیـر کـه قابـل تهیه 

و نصـب می باشـد، دریافـت کنیـد.
http://www.appsapk.com/

smart-app-protector/

پادشاه دزد ها
با  را   Cut the Rope بازی  است  ممکن  شما  بیشتر 
باشید،  کرده  بازی  دوست داشتنی اش  شخصیت  آن 
شرکتی  یا  شخص  چه  را  اپلیکیشن  این  ندانید  اما 
حال  به  تا  که   Cut the Rope بازی  است.  نوشته 
به  برادر  دو  ساخته  است،  شده  دانلود  بار  میلیون   600
نام های سمیون و افیم وینوف است. این دو جوان روس 
یعنی  شرکت شان  خود  بازی  موفقیت کم نظیر  متعاقب 
ZeptoLab را که مقر آن در مسکو است، توسعه دادند 

 Cut the بازی ساخت  کردند.  استخدام  کار مند  و 100 
به  شرکت  که  بود  طبیعی  و  بود   2010 سال  در   Rope

دنبال ساختن محصوالت تازه باشد، از همین رو بعد از 
یک  پیش  سال  چند  شرکت  این  وقت،  صرف  سال  دو 
 King of بازی دیگر را روانه بازار کرد که «شاه دزدها» یا

Thieves نام دارد. گروه، مشغول تحلیل میزان موفقیت 

نمونه های ابتدایی شدند، آن ها دریافتند که نمونه های 
خود  شیفته  را  کاربران  شاید،  و  باید  که  آنقدر  ابتدایی 
نمی کند، طوری که بعد از آزمایش اولیه گیم، تنها 26 
 7 از  بعد  و  می کردند  بازی  را  گیم  هم  دوم  روز  درصد، 
روز، تنها 9 درصد کاربر های آزمایشی، باز هم تمایل به 
گیم داشتند اما بعد از اصالحات این بازی در حال حاضر 
جذاب  بازی  این  است.  شده  پرطرفدار  بسیار  بازی  یک 
گوشی  های  برای  زیر  لینک  از  می توانید  را  پرطرفدار  و 

اندرویدی دانلود کنید.
https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.zeptolab.thieves.

google&hl=en

تا به حال این منو ها را دیده اید؟
سیستم عامل  سه  دارای  معموال  هوشمند  گوشی های 
این  در  که  می باشند  آی اواس  یا  اندروید  فون،  ویندوز 
بیشتری  طرفداران  توانسته  اندروید  سیستم عامل  میان 
را دست و پا کند و به دلیل امکانات زیادی که در اختیار 
کاربرانش قرار می دهد و نیز به دلیل برنامه های کاربردی 
و بازی های فراوانی که برای آن وجود دارد، گوشی های 
هوشمند اندرویدی از محبوبیت ویژه ای در میان کاربران 
برخوردار هستند. شاید ندانید که در گوشی های هوشمند 
تعداد زیادی منوی مخفی وجود دارد که معموال صاحبان 
این  هستند.  بی خبر  منو ها  از  دسته  این  از  گوشی ها 
نمایش  شما  به  مختلفی  کد های  شماره گیری  با  منو ها 
داده خواهند شد. اگر گوشی شما مبتنی بر آندروید است 
نیست  بد  نمی گذارد  شما  اختیار  در  کافی  اطالعات  و 
در  که  ببینید  و  بزنید  آن  مخفی  منو های  به  سری  که 
پس زمینه چه خبر است یا چه توانایی ها و ویژگی هایی 
وجود دارد که می توانید برای بهبود عملکرد گوشی خود از 
آن استفاده کنید. این هفته می خواهیم چگونگی استفاده 
اندروید  گوشی های  در  مخفی  ابزار های  به  دسترسی  و 
را در اختیار شما قرار دهیم. همان طور که گفتیم برای 
در  را  خاصی  کد های  باید  شما  ابزار ها  این  به  دسترسی 
شماره گیر تلفن خود وارد کنید. همانند سیستم عامل های 
دیگر این کد ها ابزار جالبی را در اختیار شما قرار می دهد 

که در حالت عادی در دسترس کاربران نیست. البته باید 
گفت که این احتمال هم وجود دارد که این کد ها با توجه 
به برند گوشی شما که مثال سامسونگ یا اچ تی سی باشد، 

متفاوت عمل کنند.
شما  تلفن  به  راجع  اطالعاتی  کد  *#*#4636#*#*این 

از قبیل باتری تلفن، نرم افزار هایی که از باتری استفاده 
کرده اند و مقدار زمانی که نرم افزار های تلفن همراه تان 

در حال اجرا بوده اند، در اختیار شما می گذارد.
تماس/ قطع  دکمه  می تواند  کد  *#*#7594#*#*این 

با  که  این  جای  به  و  دهد  تغییر  را  شما  گوشی  خاموش 
را  منو  این  دهد،  نمایش  شما  به  منویی  آن  داشتن  نگه 

حذف کند.
یک  کد  *#*#273283*255*663282*#*#*این 

برای  گوشی  روی  فایل های  از  پشتیبان گیری  صفحه 
از  تا  می دهد  را  امکان  این  شما  به  که  می کند  باز  شما 
نسخه  یک  خود  صوتی  فایل های  و  فیلم ها  عکس ها، 

پشتیبان در مقصد دلخواه خود تهیه کنید.
کد  دو  این  *#*#0289#*#*از  یا   *#*#0673#*#*

می توانید برای آزمایش صدای بلندگو و صدای هدست 
خود استفاده کنید.

گوشی  ویبره  عملکرد  صحت  کد  *#*#0842#*#*این 

شما را در دو حالت بررسی می کند.

نرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه


