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  با سالم ؛

از این پس ،ششمین کتاب هم آماده و تقدیم شما گردید شما دوستان عزیز  تشویق هايبه لطف خداوند و 
 کتابهايمجموعه  با عنوانکتاب الکترونیکی و قالب یک همچنان در را کتابهاي متنوع تر و مفیدتري 

  .نمایم ارائه می  الکترونیکی دانش و زندگی

با توجه به اینکه هدف اینجانب ارائه کتب متنوع با موضوعات جذاب ، کاربردي و عامه پسند می باشد ، لذا 
توانم باشم، بنابراین از دوستان عزیز به سواالت مرتبط با هر کتاب نمی  قادر به پاسخگویی عمالً

  .ي اینجانب ارسال نمایندخواهشمندم از این پس فقط پیشنهادات،نظرات و انتقادات خود را برا

تهیه شده توسط اینجانب عالوه بر مراجعه به سایتهاي منتخب و معتبر کاربران محترم براي دانلود کتابهاي 
دانلود کتاب ، از این پس می توانند براي دسترسی به کتابها و اطالع از جدیدترین کتابهاي تهیه شده به 

ترین کتابهاي تهیه شده مطلع مراجعه کرده و از جدید http://dzbook.blogfa.comآدرس وبالگ 
 .شده و آنها را دانلود نمایند

  در این نظرسنجی شرکت نماییدلطفاً 
  

  آرزوي موفقیت براي شمابا 

 رضا فریدون نژاد
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  بخش امنیت در تلفن همراه 

 هاي امنیتی کار با تلفن همراه  مهارت  

 حمالت مخرب آموزش حفاظت از تلفن همراه در برابر  

 هاي هوشند جلوگیري از هک شدن گوشی  

 نکاتی براي حفظ امنیت موبایلهاي هوشمند 

  چگونگی پاك کردن مطمئن اطالعات از روي موبایل هاي با پلتفرم هاي
  مختلف

  دانستنیهاي مفید و عمومی در مورد تلفن همراه

 استفاده از تلفن همراه  آداب  

 ه در کودکان معایب و محاسن استفاده از تلفن همرا  

  تلفن همراه خیس شده را نجات دهیم ؟چگونه  

  تلفن همراه چگونه کار می کند؟ در آیا می دانید ویبره 

 معرفی و آشنایی با انواع ویروس هاي تلفن همراه  

 آموزش عکاسی صحیح با دوربین تلفن همراه  

  چیست؟) گوشی هوشمند(اسمارت فونمنظور از گوشی هاي  

 QR کد چیست؟!  

  جامع خرید تلفن همراه  راهنماي

  خرید گوشی تلفن همراه راهنماي عمومی  

 مهمی که در هنگام خریدن گوشی هاي نو و کار کرده  اتنک  

  راهنماي جامع خرید تلفن همراه هوشمند 

 تلفن همراه براي مناسب ترین محافظ  راهنماي خرید 

 مهم به مشترکان تلفن همراه هاي توصیه

  تلفن همراه بخش اطالعات عمومی در مورد

  تاریخچه تلفن همراه در جهان 

 تاریخچه تلفن همراه در ایران 

 به زبان ساده طرز کار گوشی تلفن همراه  

 اجزاي داخلی یک تلفن همراه 

  تلفن یک تماس تلفنی در شبکه آشنایی با چگونگی
  به زبان ساده همراه

  تلفن یک تماس تلفنی در شبکه آشنایی با چگونگی
  )مصور( همراه

  طالعات عمومی در مورد سیم کارتبخش ا

  سیم کارت چیست و چگونه کار می کند ؟  

 چیست؟   کارت میکروسیم  

 سوزد؟  کارت می چرا سیم  

 کدهاي امنیتی سیم کارت  آشنایی با  

  بخش واژه نامه و اصطالحات تلفن همراه

  در تلفن هاي  بکار رفته رایج تکنولوژي هايآشنایی با
   همراه 

  تلفن همراهها در  ملسیستم عاآشنایی با  

  رایج در تلفن هاي همراه  واژه هايبرخی از آشنایی با   

 آشنایی با اصطالحات مرتبط با تلفن همراه  

  بخش باطري در تلفن همراه 

 تلفن همراهطریقه نگهداري و افزایش طول عمر باطري گوشی 

  تلفن همراهنکته ها و نشانه هاي خرابی باتري در 
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  مورد تلفن همراه اطالعات عمومی دربخش 

 تاریخچه تلفن همراه در جهان 

 

    
 

  
فکر متحرك یا سیار کردن . تلفن همراه جزو آن دسته از کاالهایی است که چند دهه اخیر شیوه و رفتار زندگی بشر را دستخوش تغییراتی شگرف کرده است

سوئد، نروژ، دانمارك و (هاي اسکاندیناوي  میالدي در کشور 1960ین وسیله، از دهه هاي مختلف به منظور بهره گیري بیشتر از ا کارگیري آن در مکان تلفن و به
میالدي از سوي کشورهاي اسکاندیناوي با سیستم 1975این فناوري در سال . شروع و در اواخر آن دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به کار گرفته شد) فنالند

  .اندازي شد نیز از سوي همین کشورها راه Nordic Mobile Telephoneتحركاولین شبکه تلفن م .آنالوگ به بازار عرضه شد
 

میالدي کانادا اولین شبکه اطالعات عمومی را  1977در سال . هاي دیجیتالی در اتومبیل مورد توجه قرار گرفت میالدي، استفاده از تلفن 1980در اوایل سال 
در سال  .هاي ماکروویو به وجود آمده است ها و فرستنده نی جهانی با استفاده از کامپیوتر، ماهواره و گیرندهرسا هاي عمومی اطالع شبکه. اندازي کرد طراحی و راه

هاي دو  ژاپن نیز سومین کشور در جهان بود که سیستم سیار خود را با ویژگی. را وارد بازار کرد Nordic Mobile Telephone میالدي آمریکا سیستم1983
میالدي با  1985انگلستان در سال . با قابلیت اتصال به شبکه را ایجاد نمود NTT عرضه کرد و سپس سیستم HCMS مریکایی به نامنوع اسکاندیناوي و آ

  .بود که به گروه دارندگان تلفن سیار پیوست و سپس ایرلند نیز این سیستم را پذیرفت TACS عرضه سیستم
  

تز در کشورهاي دانمارك، نروژ، سوئد و فنالند مورد استفاده قرار گرفت و این کشورها نیز به شبکه مگاهر 450با فرکانس  NMT پس از این تاریخ، سیستم
 17متشکل از  European Telecommunications Standards Institute میالدي انستیتو 1985در سال . استفاده کنندگان از این سیستم پیوستند

ندارد مشترك براي تاسیس شبکه سلولی برآمد تا این استاندارد به صورت هماهنگ، طرح تلفن سیار دیجیتال را کشور اروپایی درصدد طراحی و ابداع یک استا
در ابتدا . عیب و نقص بود نهایت موفق به ابداع سیستمی شدند که در نوع و زمان خود بی رفت موفق نشدند اما در هرچند طبق انتظاراتی که از آنان می( اجرا کند

هاي سنگین این طرح آنان را واداشت که براي جلب رضایت مشتري تالش  ود که این سیستم جدید در اختیار کشورهاي دیگر قرار نگیرد اما هزینهقصد بر این ب
سی شامل سه سیستم است که عملکردهاي اسا GSM در حال حاضر، استاندارد. نام گرفت GSM این استاندارد).ها سرشکن شود کنند تا از این طریق هزینه

، مدیر دکتر مارتینتوسط  1973اما به شکل کلی اولین تماس غیرتجاري با موبایل در آوریل سال . کامال یکسانی دارند، ولی باند فرکانس آنها متفاوت است
  رقرار شدمیالدي اولین تماس تلفن همراه در کشور ما ایران ب 1993انجام گرفت و بیست سال بعد از آن زمان یعنی حدود  AT&T اسبق شرکت
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اسر جهان مورد دلیل نیازمندي سایر کشورها به فناوري جدید و بسیار کارآمد، ازتلفن همراه در دنیا استقبال شد و در ظرف مدت کوتاهی این فناوري در سر به
 .برداري قرار گرفت بهره

این مهندس الکترونیک در شرکت . رداش صحبت ک  کیلوگرمی نخستین کسی بود که با گوشی یک1973دکتر مارتین کوپر، در سه آوریل 
 .موتوروال نخستین گوشی قابل حمل را ساخت

 تاریخچه تلفن همراه در ایران

هایی که از سوي شرکت مخابرات  آمد و با بررسی صدد استفاده از این سیستم بر در 1354یک دهه پس از ظهور پدیده تلفن سیار در جهان، ایران نیز در سال
شماره 1000هزار مشترك را دارد و اجراي طرح با  ارجی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که ایران ساالنه کشش جذب چهار تا پنجایران و کارشناسان خ

 .بینی شد اما این تالش در آن زمان ناکام ماند پیش

تجهیزات آن خریداري شد و در  1372وزارت پست و تلگراف اقدام به طراحی تلفن سیار کرد و با یک تجدید نظر در این طرح، در سال 1367در سال
  . کار کرد آغاز به  هزار شماره10فاز اول این طرح با ظرفیت  1373ماه  مرداد19

ایستگاه رادیویی و با  24فرستنده و گیرنده در  176در شهر تهران با استفاده از  1373بهره برداري از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال 
شماره افزایش یافت و افزون بر تهران، شهرهاي مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و  15907هاي دایري به  تعداد تلفن 1374در سال . شماره آغاز شد 9200ظرفیت 

عالوه برشهرهاي  1375هاي بعد نیز ادامه یافت؛ به طوري که در سال  گسترش شبکه ارتباطات سیار در سال. شیراز نیز زیر پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت
به  1382شماره بالغ گشت و در پایان سال  59967هاي دایر شده در این سال به  ضمن آنکه تعداد تلفن. شهر دیگر به این شبکه پیوست 28یاد شده 

رگ از امکانات ارتباطی، در همین خصوص و در راستاي سیاست برخورداري کلیه اقشار کشور، اعم از ساکنین شهرهاي کوچک و بز. شماره رسید 3449878
  .رسیده است90شهر در ابتداي سال  1120و  82شهر در پایان سال  667، به  76شهر در آغاز سال 134تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه از

 
با افزایش تعداد . ز در پیش داشتهاي جالبی را نی این فناوري به کشور حاشیه هاي ابتدایی ورود  افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور در آن سال

ایران با  شرکت مخابرات  مشترکان و آن هم درحالی که در آن زمان چنین فناوري براي کاربران عجیب بود، اداره تحقیقات و مطالعات اجتماعی روابط عمومی
همچنین اظهارات مقامات سیاسی کشور در . ه از تلفن همراه کردهاي آن زمان اقدام به برگزاري کالس آموزش آشنایی با نحوه استفاد هایی در روزنامه درج آگهی

رفسنجانی در دوران ریاست جمهوري درباره استفاده از  به عنوان مثال هاشمی .این فناوري شاید هم اکنون براي کاربران فعلی جالب باشد آن زمان نیز پیرامون 
این تکنولوژي را داریم و خودمان   ترین ابزار استفاده از مخابرات است، خوشبختانه ما امروز پیشرفته تلفن دیجیتال": هاي گوناگون گفته بود تلفن همراه در مراسم

یک خط تلفن برکت عمر انسان "یا در مراسم دیگري تاکید کرده بودند که  "توانیم ایمان بیاوریم به قدرت خوب نیروهاي داخلیمان حاال می. کنیم هم اداره می
   ".آورد هاي زندگی را پایین می و بسیاري از هزینهبرد  را کلی باال می
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  به زبان ساده طرز کار گوشی تلفن همراه

  
 :تلفن همراه را از نظر کارکرد می توان به سه قسمت مجزا تقسیم کرد که عبارتند از

  (CPU) و بخش کنترل و دیجیتالی (AF) ، بخش صوتی(RF) بخش رادیویی
 

 بخش رادیویی)الف
در هر لحظه کانال انتخاب شده توسط بخش کنترل و دیجیتال تعیین می شود . رادیویی تمام سیگنالهاي ورودي و خروجی تلفن همراه را کنترل می کند بخش 

 . با حرکت تلفن همراه از سلولی به سلول دیگر فرکانسهاي ارسال و دریافت بر روي کانالهاي قابل دریافت در سلول جدید تنظیم می شود. 
 . با حرکت تلفن همراه از سلولی به سلول دیگر فرکانسهاي ارسال و دریافت بر روي کانالهاي قابل دریافت در سلول جدید تنظیم می شوند
می  دیجیتال پردازش/ دستورهاي تعیین فرکانسهاي مورد نظر ، به صورت سیگنال داده ها و توسط مودم موجود در تلفن همراه دریافت شده و در بخش کنترل 

  .شوند
 

براي جداسازي سیگنال ارسالی  Duplexer . متصل می شود) آنتن را فراهم می سازد یعنی مداري که امکان استفاده دو طرفه از ) Duplexer آنتن به نوعی
 . دو طرفه مناسبی را برقرار نمودمی توان ارتباط  Duplexerبا فیلتر کردن . استفاده می شودو به این ترتیب از فیدبک به مدار گیرنده جلوگیري می شود 

تلفنهاي همراه از نوعی سینتی . خروجی بخش رادیویی به بخش صوتی می رود . سیگنالهاي دریافتی توسط مدار گیرنده رادیویی فیلتر شده و دمدوله می شوند 
  . شوند کانال تنظیم 666سایزر دقیق استفده می کنند که با کمک آن می توانند دقیقاً بر روي یکی از 

 
 به مدار)) دیجیتال/ کنترل ((و سیگنال داده ها از بخش  AF (Aduio frequency) سیگنال صحبت از بخش

در این قسمت سیگنالها بر روي موج حامل مناسبی سوار شده و بعد از فیلتر شدن و تقویت به آنتن اعمال می شوند . فرستنده رادیویی فرستاده می شوند 
 . ته به سلولی که با آن کار می شود تعیین می گرددفرکانس موج حامل بس

کانس ارسالی کار مدار سینتی فرکانس موج حامل معموالً از یک نوسان ساز پایه تشکیل شده است که همراه با سینتی سایزر فرکانس دریافتی و نوسان ساز و فر
دریافت کرده و ولتاژي متناسب با آن فرکانس ایجاد می )) دیجیتال / کنترل((خش سینتی سایزر ؛ فرکانس دریافتی سیگنالهاي کنترل کننده را از ب . می کند

مدار مشابهی نیز . ولتاژ مزبور را به سیگنالی نوسان کننده تبدیل می کند  (Voltage controlled osilator) نوعی نوسان ساز قابل کنترل با ولتاژ. کند 
 . براي مولد موج حامل فرستنده وجود دارد

را  VCO این ولتاژ. ایجاد شده و ولتاژي متناسب با فرکانس مورد نظر را ایجاد می کند )) دیجیتال/ کنترل ))الهاي دیجیتالی قابل کنترل توسط بخش سیگن
  . راه اندازي کرده و فرکانس نوسان ساز را ایجاد می کند

  (AF) بخش صوتی) ب
سیگنال صوتی ایجاد شده را می توان از طریق بلندگوي . به سیگنال صوتی است  (Interrmediate Frequency) بخش صوتی مسئول تبدیل سیگنال میانی

  . تلفن همراه شنید
تن هاي شماره . مورد استفاده قرار می گیرند  DTMF اغلب مواقع گیرنده بلندگوي دیگري نیز دارد که براي ایجاد سیگنال زنگ و سیگنالهاي شماره گیري
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حبت بدست آمده از میکروفن بعد از فیلتر شدن با یکدیگر مخلوط شده و براي مدوالسیون به بخش سیگنالهاي رادیویی اعمال می و سیگنال ص DTMF گیري
بخشی از سیگنال صحبت ارسال شده . نیز ارسال می گردند )) دیجیتال / بخش کنترل((همراه با این سیگنالها ، سیگنالهاي کنترلی بدست آمده از مدم . شود 
/ کنترل ((صوتی تحت کنترل مستقیم بخش ) بلندگو(و گیرنده ) میکروفن(عملکرد بخشهاي فرستنده . نوان بازگشتی به گیرنده باز گردانده می شود به ع

 . می باشد)) دیجیتال
 

  (CPU) بخش کنترل و دیجیتالی
معادل معماري داخلی کامپیوتر است پردازنده اصلی ؛ تلفن )) تالدیجی / کنترل((بخش . دیجیتال اصلی ترین قسمت در تلفن همراه می باشد / بخش کنترل 

  . همراه را براساس برنامه ثابت راه اندازي می کند
مورد ) مانند کانال فعلی ، تنظیم توان فرستنده و غیره(نیز براي نگهداري پارامترهاي موقت  RAM نوعی حافظه. قرار دارد  ROM این برنامه در حافظه

  . می گیرد استفاده قرار
 

 . شودعالوه بر این در زمان اجراي برنامه حافظه موقت براي نگهداري نتیجه مقایسه هاي منطقی و محاسبه هاي ریاضی نیز مورد استفاده واقع می 
نال صحبت و سیگنالهاي شماره بنابراین همواره باید عالوه بر سیگ . از آنجا که تلفن همراه بخش فعال شبکه سلولی است باید در تماس دائم با شبکه باشد

  . ارسال و دریافت کند (MTSO و در نهایت به( ؛ باید بتواند داده ها را نیز به مرکز سلول  DTMF گیري
لولی نیز مودم مذکور براي تفسیر داده ها و دستورهاي ارسال شده توسط شبکه س. براي اضافه کردن داده ها به سیگنال ارسالی از نوعی مودم استفاده می شود 

 .مورد استفاده قرار می گیرد
نوعی آي سی پیچیده است که ارتباط بین صفحه کلید  (ASIC) بخش کنترلگر تلفن همراه. پردازنده عملکرد بخش کنترلگر تلفن همراه را نیز کنترل می کند 

  . فت و ارسال را نیز در بخش رادیویی تنظیم می کندبخش مزبور همچنین سینتی سایزرهاي مولد فرکانسهاي دریا. و صفحه نمایش را برقرار می کند 

 اجزاي داخلی یک تلفن همراه

این تلفنهاي مدرن می . یکی از پیچیده ترین دستگاههایی که به طور عمومی وفوق العاده زیادي توسط همگان مورد استفاده قرار می گیرد تلفن همراه است
 . هندتوانند تا میلیونها محاسبه در ثانیه را انجام د

 :اگر یک تلفن همراه را باز کنیم می بینیم از قسمتهاي جداگانه اي به قرار زیر تشکیل شده است
  برد مدار چاپی که شامل قطعات الکترونیکی است -1
  آنتن -2
  LCDصفحه نمایش دهنده کریستال مایع  -3
  صفحه کلید -4
  میکروفن -5
  بلندگو - 6
  باطري -7
  قاب-8
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  به زبان ساده تلفن همراهاس تلفنی در شبکه یک تمآشنایی با چگونگی 

ت؟ آیا در این مورد تا به حال با خودتان فکر کرده اید که فناوري تلفن هاي همراه چگونه کار می کند؟ نظرتان در مورد نسل اول، دوم و سوم شبکه موبایل چیس
را کنار یک بلندگو می گذارید و لحظاتی قبل از دریافت تماس، نویزي با ریتم  بارها این اتفاق برایتان رخ داده است که تلفن همراه خودتان چیزي می دانید؟

   .خاص بر روي بلندگو می شنوید

غییر می دهد و در شبکه موبایل ما یک وسیله به نام گوشی موبایل داریم که بدون سیم است و از لحاظ فیزیکی به جایی متصل نیست و هرلحظه مکان خود را ت
  .حرکت کند) و حتی جهان(ر نقاط مختلف کشور ممکن در یک روز د

  حاال سوال این است که چگونه باید جهار مشخصه باال را براي آن پیاده کنیم ؟
گفته  BTSاز طریق امواج الکترو مغناطیسی با آنتی که به آن ) wireless(قبل از هر چیز ذکر این مورد ضروري است که گوشی موبایل با روش بدون سیم 

  ).به جاي دو رشته سیم مسی(رتباط دارد و از طریق آن به شبکه موبایل وصل می شودا می شود
  :تعیین هویت -1

نیاز به مرکزي داریم که اطالعات تمام مشترکین یک کشور و یا یک شرکت ارائه دهنده سرویس ) مستقل از مکان بودن(در موبایل به علت تغییر مکان مشترك 
به ) این کار در تلفن ثابت در همان مرکز سرویس دهنده به شما انجام می گیرد(قت شبکه نیاز داشت در اختیار شبکه قرار گیردموبایل در آن ثبت شود تا هر و

این مرکزها به صورت متمرکز در یک یا بعضا در نقاط محدودي از یک کشور ایجاد می ) Home Location Register(گفته می شود HLRاین مرکز 
  .شود

کارت داده می شود ) SIM )Subscriber Identity Moduleیک مشترك امکان استفاده از شبکه را داشته باشد به مشترك کارتی به نام و براي اینکه 
ثبت گردد مشترك  HLRکارت در گوشی موبایل قرا رگیرد و تعاریف مخصوص آن در  SIMپس اگر  -که این کارت وسیله شناسایی مشترك در شبکه است 

  .کجا از کشور که برود امکان تماس گرفتن و یا تماس گرفته شدن را دارا می باشدمی تواند هر 
  مکان مشترك در شبکه موبایل  -2

ثبت می شود بنابرابن هر کس بخواهد به یک موبایل زنگ بزند  HLRهنگامی که یک مشترك در شبکه حرکت می کند با تکنیکهایی آخرین مکان آن در 
  .یده می شود و بعد به موبایل زنگ می خوردپرس HLRآخرین مکان آن از 

  chargingثبت  -3
  .ثبت مقدار هزینه مکالمه موبایل در آخرین سوییچی که به موبایل سرویس می دهد انجام می گیرد 

ه است هنگامی که در محدوده مثال مشترکی از تهران به سمت مازندران رفته و از آنجا به مشهد می رود ودر طی مسیر چندین بار به نقاط مختلف تماس گرفت
  .زندران در سوییچ مازندران و در مشهد هم در سوییچ مشهد ثبت می شوداثبت شده و در م chargingتهران بوده در سوییچهاي تهران 

اسبه براي مشترك در آخر کلیه هزینه مکالمات از سراسر کشور به مرکزي در تهران که مرکز صورتحساب است ارسال می شود و بعداز جمع بندي و مح
  )در تلفن ثابت تمام هزینه هاي مکالمه در مرکز سرویس دهنده ثبت می شود(صورتحساب ارسال می شود

  ارئه سرویسهاي جانبی -4
نتفال سوال می شود که چه سرویسهایی باید در اختیار مشترك گذاشته شود مثل ا HLRاین سرویسها توسط آخرین سوییچ سرویس دهنده به موبایل از طریق 

در تلفن ثابت .(و سپس آن سرویس ها توسط آخرین سوییچ سرویس دهنده در اختیار مشترك قرار می گیرد.. نمایشگر شماره و  -انتظار مکالمه  - مکالمه 
  ).ت این کار را انجام می دهدسسوییچ محلی که تلفن به آن وصل ا همان

  شبکه تلفن ثابت و شبکه موبایل تفاوت

مشترك مشخص است ِ از کجا؟ از آنجایی که مخابرات با کشیدن دو رشته سیم مسی تا در منزل یا محل کار و دادن بوق این کار براي  "ت هوی"در تلفن ثابت 
  .یا شناسایی معتبر بودن مشترك است  "هویت"پس مرحله اول در شبکه مخابرات .مشترك کرده است

توضیح ندارد یعنی سوییچ هنگامی که کسی با این مشترك کار دارد راحت آن را پیدا کرده و به آن  مشترك نیز دقیقا مشخص است و این دیگر نیاز به "مکان"
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است یعنی مشترك هرچقدر با تلفن خود به دیگران زنگ بزند هزینه آن در کجا ثبت می شود؟ جواب  "chargingمحل ثبت  "قسمت بعدي . زنگ می زند
  .در سوییچی که به آن متصل است  -مشخص است 
که این هم در سوییچی که تلفن به آن متصل شده است انجام ... است مثل نمایشگر شماره تلفن و انتقال مکالمه و  "ارائه سرویسهاي جانبی  "قسمت بعدي 

  .می گیرد
  :پس به طور خالصه شبکه تلفن ثابت مشخصات زیر را دارا می باشد

  هویت یا شتاسایی مشترك -1
  فته شدن با آنمکان مشخص جهت تماس گر -2
  chargingمحل ثبت  -3
   ارائه سرویسهاي جانبی -4

  
  )مصور( تلفن همراهیک تماس تلفنی در شبکه آشنایی با چگونگی 

 ".تلفن هاي همراه دستگاهاي رادیویی هستند که توسط ارسال و دریافت صدا بر روي امواج اقدام به برقراري ارتباط در یک منطقه می کنند" 

 

زمانی که شما اقدام به برقراري تماس تلفنی و یا روشن نمودن تلفن . را شناسایی می کند  آنتن مخابراتی تلفن همراه ا تلفن همراه نزدیک ترین در ابتد -1 
 .همراهتان می کنید، تلفن همراه شما یک پیام به همان آنتن ارسال می کند

 

پایین دکل که به یک سویچ چند پرت متصل است، حرکت می   به نقطه دسترسی بیسیم، واقع در در این مرحله تماس شما از طریق کابل و یا فیبر نوري  -2 
 .کند
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   T3و یا    T1راه اول که روش معمول انتقال داده هاست، از طریق خطوط   .راه براي انتقال به شبکه اصلی را دارد 2) به همراهی بقیه تماس ها(تماس شما  -3 
 .ع در زیر زمین انجام می پذیردبر روي بستر کابلی واق

منتقل می   ریز موج  در روش دوم داده ها از طریق یک آنتن بیسیم پر قدرت که در دید مستقیم یکی دیگر از سایتهاي داراي اتصال کابلی قرار دارد، توسط امواج 
 .به کلی وجود ندارند T3 و یا T1 مانی که از لحاظ فیزیکی خطوطاین روش یا به صورت پشتیبان در زمان ضعف اتصال زمینی استفاده می شود و یا ز  .گردند

 

 .دتماس ورودي از شبکه اصلی به سمت سوییچ باز می گردد و پس از آن به باال، به سمت آنتن هدایت می شود تا به سمت دستگاه تلفن همراه برو -4 

اگر شما جابجا شوید سیگنالی مبتنی بر تغییر سلول از طرف سلول تحت   (باشد در صورتی این اتفاق رخ می دهد که دستگاه تلفن در پوشش همان آنتن) 
 .دپوشش آنتن جدید به سمت تلفن همراه شما ارسال می گردد، که از آن زمان به بعد آن سلول مسئول برقراري ارتباط شما با شبکه اصلی می باش
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 (میالدي 1943-1865) نیکوال تسال 

 

هم اکنون از آنها استفاده می شود بر پایه تئوریهاي آقاي تسال می باشد، وي که بر روي روشهاي انتقال انرژي به صورت بیسیم در  تکنولوژي هاي بیسیمی که 
 .فواصل طوالنی تحقیق می کرد، اختراعی در قسمت فرستنده هاي بیسیم را به نام خودش ثبت کرده است

 آنتن هاي مخابراتی چگونه کار می کنند؟ 

 

 .که شما به یک آنتن مخابراتی تلفن همراه نگاه می کنید، مشاهده می کنید که چندین اسکلت مثلی بر روي نوك آن سوار می باشدزمانی  

تعدد اسکلت هاي مثلثی به ندرت در ایران   .این تعدد مربوط به اپراتورهاي مختلفی می شود که به صورت همزمان از یک دکل مخابراتی استفاده می کنند 
اسکلتهاي مثلثی .در ایران رواج ندارد Site Sharing در اصطالح  . زیرا اپراتورهاي موبایل هر کدام به تنهایی سایتهاي اختصاصی خود را دارند. ده می شودمشاه

 .تقسیم شونددرجه اي دیگر  40قسمت  3بخش نیز می توانند به  3درجه اي تقسیم میکنند، که این  120درجه اي خود را به سه قسمت  360پوشش 

 

 .ضلعی است که تحت پوشش امواج همان آنتن مخابراتی می باشد 6سلول منطقه ایست حول یک آنتن مخابراتی که از لحاظ تئوري یک  

می شود تا  این ویژگی باعث .هر کدام از ایستگاه هاي مرکزي با انتشار امواج با قدرت کم از نفوذ موج به خارج محدوده سلول خودشان جلوگیري می کنند 
 .سلولهایی که وجه اشتراکی با هم ندارند از فرکانسهاي مشابهی در سطح شهر استفاده کنند
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 فرکانسهاي سلولی 

 

طرفه صوتی را مورد استفاده قرار می دهد، از این جهت در یک دسته هفت تایی از  2در سیستم آنالوگ تلفن هاي همراه، هر سلول، یک هفتم از کانالهاي  
 .تداخل فرکانسی وجود ندارد، زیرا هر کدام از آنها از یک دسته از فرکانسهاي یکتا استفاده می کنندسلولها 

 

فرکانس براي هر تماس استفاده می  2هر دستگاه تلفن همراه از . موج فرکانسی را براي استفاده در هر شهر دریافت می کند 832معموال یک اپراتور تلفن همراه  
موج فرکانسی باقیمانده به عنوان کانال هاي  42  .موج فرکانسی براي هر اپراتور وجود دارد 395بنابراین ) ل و دیگري براي دریافت صدایکی براي ارسا(کند

 (395x2)+42=832 .کنترلی استفاده می شوند

 . کانال صوتی آماده به کار است 56استفاده می کند، داراي ) براي جلوگیري از تداخل امواج(هر سلول که از یک هفتم فرکانسهاي موجود  

می   نسل اول سیستم سلولی آنالوگ را اصطالحا   .نفر میتوانند به صورت همزمان با تلفن همراهشان صحبت کنند 56این بدین معنی است که در هر سلول  
 .نامند

 :ه متداولترین روشهاي افزایش عبارتند ازتعداد کانالهاي در دسترس افزایش می یابد ، ک   ) نسل دوم (  در روش انتقال دیجیتالی  

FDMA    -  دسترسی چندگانه تقسیم فرکانسی 

 

 .روشی که در آن هر تماس تلفنی بر روي یک فرکانس جدا قرار می گیرد 

TDMA    -  دسترسی چندگانه تقسیم زمانی 
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 .گیرد روشی که در آن هر تماس تلفنی در کسري از ثانیه بر روي فرکانس خاص قرار می 

CDMA    -  دسترسی چندگانه تقسیم کدي 

 

 .روشی که در آن به هر تماس تلفنی کدي یکتا اختصاص می یابد و در بین فرکانس هاي در دسترس پخش می گردد 

 

شبکه   .به منظور افزایش کانال ها استفاده می کندCDMA2000, WCDMA(UTMS), TD-SCDMAهم نیز از روشهاي مشابهی همچون   نسل سوم 
را در عرض  MP3 دقیقه اي، با فرمت 3با این سرعت می توان یک فایل صوتی (مگابیت بر ثانیه را دارند  3هاي نسل سوم توانایی جابجایی داده ها را تا سرعت 

با این سرعت می (داده ها را منتقل کنند کیلوبیت بر ثانیه  144در حالیکه سریعترین تلفن هاي نسل دوم می توانند حداکثر با سرعت   (ثانیه بارگذاري نمود 15
 (دقیقه بارگذاري نمود 8را در عرض  MP3 دقیقه اي، با فرمت 3توان یک فایل صوتی 

 تلفنهاي آزاد  

امکان از کار این قفل نرم افزاري می باشد و اغلب . تلفن هاي همراهی که اصطالحا قفل می باشند تنها توانایی شناسایی سیم کارت اپراتور خاصی را دارند 
ولی تلفن هاي همراهی که آزادند و به اپراتور خاصی وابستگی ندارند ، توانایی شناسایی سیم کارت هر   .انداختن آن توسط کد یا نرم افزارهاي خاص وجود دارد

 .اپراتوري را دارند
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  اطالعات عمومی در مورد سیم کارتبخش 

  سیم کارت چیست و چگونه کار می کند ؟ 

 

مخابرات سیار  ارت یا واحد شناسایی مشترك یک تراشه حافظه قابل حمل است که در گوشیهاي تلفن همراه و به منظور استفاده از سرویسهاي شبکهسیم ک
  . استفاده میشود

  

در واقع سیم کارت یک . ارائه شد 1990در سال  GSMها یعنی رات سیار و ظهور نسل دوم این شبکهاي مخابحافظه همزمان با دیجیتال شدن شبکاین واحد 
العات هارد دیسک بسیار کوچک است که به صورت اتوماتیک با قرار گرفتن در هر گوشی موبایل فعال شده و اطالعات مختلفی از جمله شماره تلفن، اط

ک گذرنامه را بازي میکند که با ارائه آن به بیان دیگر سیم کارت نقش ی. را در خود ذخیره می کند. . . . شبکهاي مشترك، دفترچه تلفن، پیام هاي کوتاه و 
  . میتوان از سرویس شبکه سیار کشورهاي مختلف براي برقراري ارتباط استفاده کرد

  
  چیست؟ Sim Cart - Subscriber Identity Moduleسیم کارت 

  
ی اندك که از طرف مخابرات به مشترك ارائه می تراشه اي الکترونیکی است با حافظه دائم Subscriber Identity Module: تعریف اول از سیم کارت 

هرسیم کارت داراي یک . مخابرات از طریق سیم کارت مشترك را شناسایی و امکان برقراري تماس را بوجود می اورد وهمچنین خدمات نیز ارائه می نماید.شود
  .ریق این شماره انجام می دهدرقمی می باشد که مخابرات امکان برقراري تماس و شناسایی کاربر را از ط 11شماره 

  
  )Subscriber Identity Module – SIM(ماجول شناسایی مشترك 

  
یک کارت هوشمند قابل جابجا کردن براي تلفنهاي ) Subscriber Identity Module – SIM(ماجول شناسایی مشترك : تعریف دوم از سیم کارت 

سیم کارتها به کاربران . خدمات را که براي شناسایی یک تلفن موبایل استفاده میشود، ذخیره می نمایندسیم کارتها بطور ایمنی کلید مشترك . موبایل میباشد
 GSMدر دنیاي . نداجازه میدهند که بسادگی با جابجا کردن سیم کارت از یک تلفن موبایل و وارد کردن آن در درون یک تلفن موبایل دیگر تلفنها را تغییر ده

 Universal Mobile(، یا سیستم جهانی ارتباطات راه دور موبایل UMTSمشابه سیم کارت در شبکه . ا اجباري استاستفاده از سیم کارته
Telecommunication System( کارت مدار مجتمع شده جهانی ،)Universal Integrated Circuit Card – UICC ( نامیده میشود، در جائیکه در

  .نامیده میشوند) CDMA ،(Removable User Identity Module – RUIMتلفنهاي متداول 
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  )Subscriber Identity Module – SIM(سیم کارت یا ماجول شناسایی مشترك 
  

یک تراشهء حافظهء قابل حمل میباشد ) Subscriber Identity Module – SIM(یک سیم کارت یا ماجول شناسایی مشترك : تعریف سوم از سیم کارت 
سیم کارت باعث میشود که سوئیچ کردن به یک تلفن جدید به سادگی سیم کارت را از تلفن .استفاده میشود) سلولی(تلفنهاي موبایل  که در برخی مدلهاي

  . قدیمی در آوردن و در داخل تلفن جدید جاي دادن، راحت و آسان باشد
  

  اطالعات سیم کارتهاي تلفن همراه
  

به سیم کارت میتوان بعنوان یک دیسک . موبایل، دفترچه تلفن، پیامهاي متنی و دیگر دیتا را نگه میدارد سیم کارت، اطالعات شناسایی شخصی، شماره تلفن
براي مثال . یک سیم کارت میتواند بسیار سهل االاستفاده باشد.سخت یا هارد دیسک مینی فکر کرد که بطور خودکار تلفنی را که به آن وارد شده، فعال میکند

با در نظرگرفتن این مسئله که هر دوي شما داراي تلفنهاي بر پایهء سیم کارت . ه شارژ باتري تلفن شما در خانه دوستتان تمام میشوداجازه دهید بگوییم ک
ن تماس را کریر یا اپراتور شما ای. میباشید، قادر خواهید بود که سیم کارت را به درون تلفن موبایل دوستتان وارد نموده و تماس تلفنی تان را برقرار سازید

  . درست مثل اینکه از تلفن خودتان انجام میگیرد پروسس مینماید، از اینرو این مکالمه به حساب دوستتان محاسبه نخواهد شد
  

   ظرفیت سیم کارت تلفن همراه
  

  : سیم کارتها در انواع مختلف و با ظرفیتهاي حافظهاي متنوع در بازار موجود میباشند
  

البته در حال حاضر سیم . کیلو بایتی که موارد توزیع و استفاده آنها بستگی به گستردگی شبکه موبایل آن منطقه دارد 512 و 64، 32، 16سیم کارتهاي 
  . مگا بایتی نیز به بازار ارائه شدهاند 512و  128کارتهایی با حافظههاي 

  
   سیستم عامل سیم کارت تلفن همراه

  
م عاملهاي محلی موجود است که نوع محلی، اختصاصی بوده و مبتنی بر نرم افزارهاي مخصوص فروشندگان سیستم عامل سیم کارت در دو نوع جاوا و سیست

  . تآن میباشد در حالی که سیم کارتهاي جاوا، مبتنی بر زبان برنامه نویسی جاوا هستند و مهمترین ویژگی آنها عدم وابستگی به سخت افزار اس
  

  لاطالعات ذخیره شده در سیم کارت موبای
  

عات سیم کارت شامل اطالعات بخصوصی از شبکه است که براي تصدیق، شناسایی و سرویسگیري مشترکان در شبکه مورد استفاده قرار میگیرند این اطال
  : عبارتند از 

  
   ) :ICCID(شماره شناسایی بین المللی مدار کارت 

  
دنه سیم کارت رقمی است که بر روي ب 20یا  19سریال سیم کارت میباشد، یک عدد  که در واقع شماره) : ICCID(شماره شناسایی بین المللی مدار کارت 

  . نیز حک شده است
شناسایی میشوند که شبکه براي ) IMSI(در شبکه هر اپراتور سیم کارتها با یک شماره یگانه و منحصر به فرد با عنوان شناسه بین المللی مشترك موبایل 

 15این شماره یک عدد . رویسدهی به مشترك از این شماره که توسط اپراتور بر روي سیم کارت ذخیره میشود، استفاده میکندشناسایی، برقراري ارتباطات و س
و ) 11کد  MCIبراي شبکه (، دو رقم بعدي مشخص کننده کد شبکه موبایل ) 432براي ایران ( رقم اول آن مشخص کننده کد موبایل کشور  3رقمی است که 
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  . اره شناسایی مشترك موبایل استز شمرقم آخر نی 10
بیتی یگانه بوده و براي هر سیم کارت  32این شماره که یک عدد . یکی دیگر از پارامترهایی است که در حافظه سیم کارت ذخیره میشود) Ki(کلید تصدیق یا 

  . ایگاه داده شبکه ذخیره میشوداین شماره همچنین در پ. متفاوت است، براي تصدیق و به رسمیت شناختن سیم کارت در شبکه مورد استفاده قرار میگیرد
با قرار دادن سیم کارت در گوشی تلفن همراه و . مروري مختصر بر فرآیند تصدیق مشترکین در شبکه، موارد کاربرد اطالعات فوق را بیشتر مشخص میکند

سپس شبکه با جستجو در پایگاه داده خود . یسگیري به شبکه ارسال میکندخود را براي به منظور تصدیق و سرو IMSIروشن کردن آن در ابتدا، سیم کارت 
در پایگاه داده موجود نباشد، مشترك قادر به  IMSIدر صورتی که شماره . ( تخصیص داده شده به آن را پیدا میکند Kiارسال شده و  IMSIشماره 

، یک عدد جدید را تولید کرده و همزمان عددتصادفی خود را  Kiو ترکیب آن با  )Random(سپس شبکه با تولید یک عدد تصادفی ) سرویسگیري نخواهد بود
  . ال میکندنیز براي مشترك ارس

نهایتا شبکه دو عدد ترکیبی . ذخیره شده در خود ترکیب کرده و عدد حاصل را مجددا براي شبکه ارسال میکند Kiسیم کارت نیز با در یافت این عدد، آن را با 
و همچنین یکی از  Kiاین فرآیند کاربرد . مقایسه میکند و در صورت تطابق، اجازه امکان استفاده از شبکه را براي سیم کارت مربوطه صادر میکندرا با یکدیگر 
  . را در شبکه نشان میدهد IMSIکاربردهاي 

   :شناسه ناحیه مکانی 
  

جایگاه مشترك در شبکه است که از طرف شبکه براي هر سیم کارت ارسال شده و با  یکی دیگر از اطالعاتی که در سیم کارت ذخیره میشود اطالعات مربوط به
تفکیک می شود که هر ناحیه داراي یک  Location Areaشبکه هر اپراتور به نواحی مکانی مجزایی با نام . شناخته میشود) LAI(نام شناسه ناحیه مکانی 

مشترك ناحیه مکانی خود را به واسطه حرکت در شبکه تغییر میدهد، اطالعات ناحیه جدید در سیم  وقتی که. است LAIعدد یگانه و منحصر به فرد با نام 
در صورتی که گوشی موبایل خاموش شده و مجددا روشن . کارت ذخیره شده و براي شبکه ارسال میشود تا شبکه از آخرین موقعیت مکانی مشترك آگاه شود

این کار با جلوگیري از جستجو در کلیه فرکانسها، باعث تسریع در . ذخیره شده میپردازد LAIبه جستجوي آخرین  شود، سیم کارت با بازیابی اطالعات خود،
  . تباط مشترك با شبکه خواهد شدزمان برقراري ار

گر اطالعاتی است که بر روي از دی) VAS(و سرویسهاي ارزش افزوده ) SMSC(، شماره تلفن مشترك، شماره مربوط به مرکز پیام کوتاه ) SPN(نام اپراتور 
  . سیم کارت ذخیره می شود

  
  امکانات هرسیم کارت

  
  :می شود  Imsi، کد  puk 1 ،pin2 ،puk 2؛  Pin 1پیام کوتاه، کد  Smsهر سیم کارت امکاناتی از قبیل حافظه دفترچه تلفن ؛ ذخیره 

  
  :حافظه دفترچه تلفن

  
  )حافظه 100سیم کارتهاي قدیم حدود (حافظه دفترچه تلفن اضافه کرد250حداکثرتوسط این قابلیت می توان در سیم کارتهاي جدید 

  
  :پیام کوتاه Smsذخیره 

  
  .پیغام نوشتاري در داخل سیم کارت ذخیره کرد 20با کمک این قابلیت می توان 

  
  : Pin 1کد 
  

نو این گزینه را فعال کرد که در نتیجه پس از هر بار روشن کردن گوشی در تمام سیم کارتها قابلیتی از بعد امنیتی لحاظ شده که می توان با تنظیمات داخل م
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را درخواست می  Puk 1ضروري می باشد و چنانچه سه مرتبه این کد را اشتباه وارد کنیم دستگاه از ما کد باالتر به نام Pin، وارد کردن کد امنیتی به نام 
  )حتی اگر سیم کارت را در داخل گوشی دیگري بگذاریم(کند
  

puk 1:  
  

مربوط  Pukارت این کد فقط بر روي سند موبایل و همچنین سیستم هاي کامپیوتري مخابرات قرار دارد و به هیچ عنوان نیز قابل تغییر نمی باشد و هر سیم ک
را نیز اشتباه وارد کنیم سیم  Pukمرتبه را سه مرتبه اشتباه وارد کنیم استفاده می شود و اگر ده  Pinبه خود را دارد وجهت باز کردن قفل سیم کارت چنانچه 

و باید آنرا . یندکارت کامال از کار می افتد و منو نیز اجرا نمی شود ، اطالعات سیم کارت از بین می رود که اصطالحا به این حالت سوختن سیم کارت می گو
  .تعویض کرد

  
pin2  

  
میباشد که مهمترین قابلیت آن در ایران قفل کردن سیم کارت جهت  Pin2کردن آنها نیاز به قابلیت هایی در سیم کارت وجود دارد که جهت فعال یا غیر فعال 

  .عمل می کنیم Pin1را سه مرتبه اشتباه وارد کنیم دقیقا مانند  Pin2تماسهاي خروجی می باشد چنانچه 
  

puk 2  
  

کنترل می گردد دیگر قابل کنترل و  Pin2باال می آید ولی قابلیتهایی که با استفاده می شود و اگر ده مرتبه اشتباه وارد شود سیم کارت  Pin2جهت باز کردن 
  .تغییر نمی باشد

  
  Imsiکد 
  

مخصوص به خود را دارد و  Imsiاین کد،سریال سیم کارت جهت شناسایی براي شبکه می باشد وهمچنین غیر قابل دیدن و تغییر می باشد هرسیم کارت کد 
  .این کد جهت ثبت استعالم براي شبکه ارسال می گردد Smsیم و همچنین هنگام در خواست تماس،دریافت تماس و هر بار که گوشی را روشن می کن

  
  اندازه استاندارد سیم کارت تلفن همراه

  
سخهء مینیاتوري متداول میلی متر و جدیدتر آن، ن) 60/85*  98/53*  76/0(اولی به اندازه یک کارت اعتباري . اندازه استاندارد موجودند 2سیم کارتها در 

  .میلی متر است 76/0میلی متر ارتفاع و یک ضخامت 15میلی متر پهنا و  25میباشد که داراي 
  

   W-SIMسیم کارت 
  

  . را در درون خود کارت مجتمع میسازد loveloveloveloveیک سیم کارتی میباشد که فن آوري سلولی 
  

GSM11.11  
  

  . میباشد) SIM-ME(رابط تجهیزات سیم کارت موبایل  – )SIM(خصوصیات ماجول شناسایی مشترك 
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GSM11.14  
  

  . میباشد) SIM-ME(رابط تجهیزات سیم کارت موبایل  –) SIM(براي ماجول شناسایی مشترك  SIMخصوصیات کیت ابزار استفاده 
  

   اندازه مخزن حافظه
چنین مخزن ). حاوي فهرست راهنماي تلفن و غیره(کیلو بایت  3تا  2د، داراي حافظه کمی میباش) GSM11.11فقط (سیم کارت نمونه با هزینه پایین 

  . ثابتی در حال کوچکتر شدن استبازار سیم کارت با هزینه پایین بطور . توسط تلفن استفاده میشود "دیتایی مستقیما
اندازه هاي . زرگترین آنها سیم کارت با یک گیگابایت میباشدبا چندین اندازه مخزن آماده و قابل دسترسند، ب) GSM11.14(سیم کارتهاي با کاربردهاي بیشتر 

سیم کارتهاي با . کمتر توسعه یافته، میباشند GSMکیلوبایتی مرسوم ترین آنها در زمینه هایی که شبکه هاي  16کیلو بایتی و  32کوچکتر سیم کارتها نظیر 
  . مگابایت نیز وجود دارند 1024تا  128حافظهء باال، به ترتیب 

  . فاوت خواهند بودافظهء سیم کارتها در میان کریرها یا اپراتورهاي موبایل متح
زمانی که اپراتورهاي سینگوالر  2004این از نوامبر سال  –کیلو بایتی بود  64در ایاالت متحده  GSMمتداولترین سیم کارت  2006در پایان سال 

)Cingular ( وAT & T کیلویایتی که بهتر هر دو شبکه را پشتیبانی مینمود  32کیلوبایتی را نسبت به  64کارتهاي  با یکدیگر ادغام شدند، و عرضهء سیم) و
  . ، پیشرفت نمود)کاري کرد که هر دو بنظر یکی بیایند

  چیست؟   کارت میکروسیم
     .ربرد دارندپد و آیفون کا هاي نسل جدید و هوشمند همچون آي اند که با گوشی هاي کوچکی کارت ها، سیم کارت میکرو سیم

ها اقدام کرده و در حال حاضر نیز تعویض  کارت هاي همراه و هوشمند، دو اپراتور تلفن همراه در کشور نیز یه این نوع سیم با ورود نسل جدید تلفن 
 .دهند هاي معمولی به میکروسیم را انجام می کارت سیم

 
شوند  هاي همراه با این مشکل مواجه می هایی یا اطالع ندارند و یا اینکه پس از خرید این مدل تلفن کارت اي از مردم که هنوز از وجود چنین سیم اما هستند عده

 .که چگونه از سیم کارت خود استفاده کنند
 

 ها روش سنتی تبدیل میکروسیم
 

اقدام با  روش ها یکی از این. ي معمولی اقدام کردندکارتها مراکز فروش و تعمیر تلفن همراه به تبدیل سیم  هاي نسل جدید، در چند سال اخیر و با ورود تلفن
که به دالیل ( .شود کارت بدون آسیب رسیدن به وسط سیم کارت تا اندازه شدن به سایز سیم کارت در تلفن همراه این کار انجام می روش بریدن بخشی از سیم

 )رسیک باالي از بین رفتن سیم کارت توصیه نمی شود 
 

 تعویض توسط اپراتور
 

کارت  اند و مراکز خدماتی هر دو اپراتور تبدیل سیم هاي معمولی و برعکس این موضوع اقدام کرده کارت اما هر دو اپراتور تلفن همراه کشور نسبت به تعویض سیم
معمولی خود به میکرو از طریق کارت  تبدیل سیمنیاز براي بهتر است مشترکان در صورت بنابراین  .کارت میکرو انجام میدهد معمولی مشترك خود را به سیم

کارت  کارت توسط افراد بزنند چرا که مشاهده شده این روش پس از مدتی منجر به خرابی و ایجاد مشکل در سیم اپراتور اقدام کنند و کمتر دست به بریدن سیم
 .شده است
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  سوزد؟  کارت می چرا سیم

 
  .ید و محدود داردتلفن همراه نیز مثل هر وسیله دیگري عمري مف  کارت سیم

توجهی و استفاده و مصرف نادرست همراه باشد، از  هر قدر هم با بی. هر چه با دقت و توجه بیشتري استفاده شود، زمان بیشتر و استانداردتري کارآمد خواهد بود
افزایش میزان .ري و حتی میزان مصرف آن بستگی داردکارت به نحوه استفاده، نگهدا عمر مفید سیم. گیرد تان را بیشتر می عمر مفیدش کم شده و هزینه و وقت

حساب و  هاي بی به پیامک .کارت اثر دارد هاي ارسالی و دریافتی، همه در کاهش عمر سیم روشن یا خاموش بودن تلفن، مقدار و تعداد مکالمه، حتی تعداد پیامک
 !کتابتان توجه بیشتري کنید

اشتباه بیش از دفعات معلوم، وارد یا  (Pin معروف به(صدمه فیزیکی، وارد کردن پین کد . آن استفاده نکنیدسوزد که صحیح از  کارت معموال وقتی می سیم
کارت هنگام روشن بودن موبایل، اتصال موقت، نمناکی یا تماس با رطوبت، قرار گرفتن در معرض نور خورشید، لمس یا آغشتن صفحه طالیی  خارج کردن سیم

 .رود کارت به شمار می از عوامل دیگر خرابی و سوختن سیمآن به ذرات غبار و چربی 

شود، زودتر خراب شده و امکان سوختنشان بیشتر  هایی که در فضاي مرطوب، شرجی، شهرهاي نزدیک دریا و در مجاورت حرارت باال استفاده می کارت سیم
 .کند، در سوختن سیم نقشی بسزا دارد کارت منتقل نمی درستی به سیم بهگوشی غیراستاندارد هم از آنجا که ولتاژها را به مقدار استاندارد یا  .است

 در خرید گوشی دقت کنید

اي از گوشی شما هرچند با دقت، ممکن است به دالیل مختلف دچار  هاي موجود که از قطعات کوچک موبایل شما هستند درصورت خارج شدن لحظه کارت سیم
قابل puk1 سوزدکه با استفاده از کلید کارت مشترك می کد توسط مشترك، سیم کردن اشتباه پین  با سه بار وارد.نددهی خارج شو اشکال شده و از حالت سرویس

 .شود شده و غیرقابل استفاده می  کارت بلوکه سیم puk کردن  بار اشتباه وارد10بازیابی است و درصورت 

گیري  در این صورت این پیغام که شماره(کارت است  زجمله دالیل غیرفعال شدن سیمدلیل نپرداختن قبض مشترك یا دریافت شکایت هم ا به HLR قطع از
کارت ممکن  اي وجود دارد که پس از چند سال استفاده از سیم ها به دالیل امنیتی، شمارنده کارت اما در برخی از سیم). شود براي شما مقدور نیست پخش می

 .کارت را با مراجعه به دفاتر امور مشترکین انجام داد در این حالت باید تعویض سیم. نشود Updateکارت در شبکه،  است این شمارنده پرشده و سیم

ها به درستی کار نکند، در این حالت نیز با  ساخت گوشی، با برخی از گوشی  ها و رشد سریع تکنولوژي دلیل تنوع گوشی کارت شما به همچنین ممکن است سیم
 .شود صورت رایگان تعویض می کارت، به کارت و شناسنامه سیم همراه گوشی سیم مراجعه به دفاتر مشترکین به

مشابه یک  SMART CARD هر. هاي متفاوت از ساختار مشابهی تشکیل شده است ها با تمامی تنوع خدمات و کاربردSMART CARDکارت و سیم
 برخی از. است UART و واحد ارتباطی PROM _ EE _ RAM ROM ، انواع حافظه مانندCPU کامپیوتر کوچک بوده و شامل پردازشگر اصلی
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SMART CARDها عالوه بر اجزاي فوق، مجهز به پردازشگر کمکی (Coprocessor) ویژه رمزنگاري کاربرد  هستند که در اجراي عملیات ریاضی و به
 .دارد

عبارت دیگر  رود، به کار می به GSM صلی مشترك در شبکها  عنوان شناسه است که به (SMART CARD) هاي هوشمند کارت یکی از انواع کارت سیم
کارت عالوه بر این نقش، حاوي اطالعات شخصی  سیم.پذیر است کارت امکان پروسه شناسایی هویت و تفکیک بین مشترکین مجاز و غیرمجاز توسط سیم

ویژه در حال حرکت، نقش اساسی ایفا  دهی به مشترك به ر سرویسهاي کوتاه و دفترچه تلفن و نیز اطالعات موقعیتی مشترك است که د مشترك مانند پیام
 .کند می

درصورت تکرار . کارت نیست؛ گوشی موبایل را خاموش و مجددا روشن کنید، مشکل برطرف خواهد شد معناي سوختن سیم به Invalid Sim دریافت پیغام
این قاب سندي مورد نیاز براي . کارت خود همچون سندي بهادار مراقبت کنید سیم از شناسنامه و قاب.پیام، بررسی کنید که محل اتصال سیم کثیف نباشد

هاي موسوم به شارژي را دارید، دل به برگه تأیید خرید و  کارت درصورتی که قصد خرید و فروش سیم.کارت و مانند آن است دریافت خدماتی چون تعویض سیم
 .شود میقبولی تلقی ن این برگه سند قابل. فروش خوش نکنید

ان دریافت سیم کارت بهتر است کارت ملی خود را به نمایندگی اپراتور یادشده ببرید و با مراجعه به دفاتر رسمی، نقل و انتقال آن را قانونی کنید تا هم امک
  .ده باشیدگران بیرون کشی هاي دیگر، پاي خود را از دام سوءاستفاده استفاده جدید را داشته باشید، هم درصورت سرقت یا سوء

  کدهاي امنیتی سیم کارت  آشنایی با
  . هر کدام از این کدها کارآیی خاصی را دارد. به منظور حفظ سیمکارت و گوشی تلفن همراه از دسترسی غیر مجاز ، کدهاي خاصی در نظر گرفته شده است

 
Security Code  

توان دسترسی غیر مجاز به  به وسیله این کد می. است 12345طور پیشفرض برابر به  NOKIA هاي شود و در گوشی این کد بر روي دستگاه تلفن تنظیم می
دقیقه از پذیرش کد جدید خودداري  5اگر این کد را اشتباه وارد گردد، تلفن به مدت  ,NOKIA هاي موبایل در گوشی. بعضی از امکانات تلفن را محدود نمود

 .کند می
 

PIN Code 
در ایران این کد بر روي سند سیمکارت . شود و براي دستیابی به آن باید به امور مشترکین شرکت مخابرات مراجعه کرد میاین کد بر روي سیمکارت تنظیم 

اگر این . هاي شبکه را محدود کرد توان دسترسی غیر مجاز به سیمکارت و بسیاري از قابلیت به وسیله این کد می. است 1234ثبت است و به طور پیشفرض برابر 
 .خواهید داشت PUK گردد و براي آزاد سازي آن نیاز به استفاده از کد قفل می PIN بار اشتباه وارد کنید، دستگاه روي 3کد را 

 
PIN2 Code 

د به در ایران این ک. توان به امور مشترکین شرکت مخابرات مراجعه نمود شود و براي دستیابی به آن می بر روي سیمکارت تنظیم می PIN این کد نیز مانند 
علت عدم ثبت، ارائه نشدن خدمات مربوط به این کد نیز به . تنظیم شده و از ثبت آن بر روي سند سیمکارت خودداري شده است 5678صورت پیشفرض برابر 

بار اشتباه وارد کنید،  3ا اگر این کد ر. توان دسترسی غیر مجاز به بسیاري از امکانات شبکه را محدود کرد  به وسیله این کد می. صورت فراگیر اعالم گردد
  .خواهید داشت PIN2 گردد و براي آزادسازي آن نیاز به استفاده از کد قفل می PIN2 دستگاه بر روي

 
PUK Code  

امور مشترکین توانید به  براي دریافت این کد می. قفل گردد، براي آزاد سازي آن نیاز به این کد دارید PIN همان طور که بیان شد، اگر دستگاه شما بر روي
 .در ایران این کد بر روي سند سیمکارت ثبت شده است. شرکت مخابرات مراجعه نمایید

 
PUK2 Code 
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توانید به امور مشترکین  براي دریافت این کد می. قفل گردد، براي آزادسازي آن نیاز به این کد دارید PIN2 همان طور که بیان شد، اگر دستگاه شما بر روي
 .در ایران این کد نیز بر روي سند سیمکارت ثبت شده است. مراجعه نمایید شرکت مخابرات

 
Barring Password 

براي دریافت این کد به امور مشترکین شرکت . گردد ها استفاده می این کد بر روي سیکارت تنظیم و در هنگام استفاده از سرویس مسدود سازي شماره تلفن
توانید از منوهاي مربوطه تلفن همراه  قابل تغییر هستند و بدین منظور می PUK2 و PUK که تمامی کدها به غیر ازگفتنی است . مخابرات مراجعه نمایید

 .خود استفاده نمایید
 

 PIN , PIN2 هاي قفل شده بر روي نحوه آزاد سازي سیمکارت
توانید از آن استفاده  گردد و دیگر نمی بر روي کد اشتباه قفل می را اشتباه وارد کنید، سیمکارت شما PIN2 و PIN همان طور که بیان شده، اگر بار کدهاي

 .آگاه باشید PUK2 و PUK براي آزاد سازي سیمکارت از قفل باید به کدهاي .کنید
 PIN نحوه آزاد سازي سیمکارت از قفل

 PUK در کد زیر، تنها PUK توجه نمایید که به جاي کلمه. درا فشار دهی (Call) براي این منظور کد زیر را بر روي دستگاه وارد کرده و دکمه برقراري تماس
Code به جاي عبارت. ثبت شده بر روي سند سیمکارت را وارد نمایید New PIN کد ، PIN جدید راوارد نمایید و به جاي عبارت New PIN Again  ،

 .جدید را تکرار کنید PIN کد
**05*PUK*New PIN*New PIN Again# 

 PIN2 سیمکارت از قفلنحوه آزاد سازي 
 در کد زیر، تنها PUK2 توجه نمایید که به جاي کلمه. را فشار دهید (Call) براي این منظور کد زیر را بر روي دستگاه وارد کرده و دکمه برقراري تماس

PUK2 Code به جاي عبارت. ثبت شده بر روي سیمکارت را وارد نمایید New PIN2 , کد PIN2 ید و به جاي عبارتجدید را وارد نمای New PIN2 
Again کد ، PIN2 جدید را تکرار کنید. 

**052*PUK2*New PIN2*New PIN2 Agani# 
  

 .رقم طول داشته باشند 8رقم و حداکثر  4توانند حداقل  می PIN2 و PIN باشد که کدهاي قابل ذکر می
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  ات تلفن همراهواژه نامه و اصطالحبخش 

   در تلفن هاي همراه  بکار رفته رایج تکنولوژي هايآشنایی با 

 2G،3G،4G -شبکه ها 

تلفن هاي همراه از  %80متداول ترین استانداردي که بیش از . یکی از مهمترین موارد مربوط به تلفن هاي همراه، شبکه هاي پشتیبانی شده توسط آن می باشد
کشور  212بیش از سه میلیارد نفر و حدود . می باشد Group Special Mobile يمخفف واژه ي فرانسواست که  GSM آن پشتیبانی می کنند، استاندارد

با نسل قبلی خود تفاوت هاي زیادي داشت و به همین دلیل به نام  GSM استاندارد. از این استاندارد پشتیبانی می کنند
 .یاد می شود G2نسل دوم سیستم هاي تلفن همراه 

اما با توجه به افزایش زیاد اطالعات و تقاضا . ا و اطالعات به صورت محدود است، نسلی براي انتقال صدGSM استاندارد
 3Gدر حقیقت  G3 یا همان HSDPA براي افزایش سرعت انتقال داده ها، استاندارد جدیدي به وجود آمد به نام

ن استاندارد تمامی داده ها، در در ای. استاندارد جدیدي براي انتقال اطالعات با سرعت باالتر و با رویکرد چندرسانه اي است
اما این . الزم به ذکر است کشور ژاپن اولین بار از این استاندارد استفاده کرد. مبناي اطالعات دیجیتالی منتقل می شوند

این . هستیم 4Gبه تازگی شاهد ارائه ي نسل جدید، یعنی نسل چهارم موسوم به . موضوع به همین جا ختم نمی شود
این افزایش . برابر سریع تر از نسل سوم می باشد 10که چند ماهی ست در امریکا مورد استفاده قرار گرفته،  استاندارد جدید

البته هنوز گوشی . مگابیت بر ثانیه آپلود کند 1مگابیت بر ثانیه دانلود و  6سرعت به کاربر این امکان را می دهد که با سرعت 
نمونه  4، و آیفون R900، سامسونگ HTC EVO .تاندارد پشتیبانی کنندهاي کمی در بازار وجود دارند که از این اس

 .هایی از این گوشی ها هستند

 صفحه نمایش

استفاده از صفحه . صفحه نمایش ها وسایل و یا تجهیزاتی هستند براي نمایش دادن اطالعات به صورت بصري. همه ي ما با مفهوم صفحه نمایش آشنا هستیم
بیشتر این تغییرات در زمینه هاي . ده در اکثر گجت ها باعث شده تا تکنولوژي هایی که در آنها استفاده می شود روز به روز تغییر کندنمایش ها به صورت گستر

 .در ادامه با صفحه نمایش هایی که در تلفن هاي همراه استفاده می شود بیشتر آشنا می شویم. کیفیت پخش تصاویر و همچنین مصرف کمتر انرژي می باشد

 انواع صفحه نمایش ها

رفته رفته از . از صفحه نمایش هاي تک رنگ گرفته تا چند هزار رنگ. ار جمله پرکاربردترین صفحه نمایش ها در تلفن هاي همراه است LCD صفحه نمایش
 OLED کم صفحه نمایش هايکم . این صفحه نمایش ها زاویه دید بیشتري نسبت به نسل هاي قبلی داشت. استفاده شد TFT LCD صفحه نمایش هاي

در حقیقت در این صفحه نمایش ها، هر پیکسل نور ساطع می کند و نیازي به نور پس زمینه . ظهور کردند که با نسل قبلی خود تفاوت هاي زیادي داشتند
انواع مختلفی  OLED نمایش هاي صفحه. پس تصاویر شفافیت بهتري خواهند داشت و مصرف انرژي هم بسیار پایین خواهد بود. نیست TFT LCD همانند

 .می باشد AMOLEDدارند که پرکاربردترین آن ها در تلفن هاي همراه، 
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 LCD با AMOLED تفاوت

 .مورد استفاده قرار گرفته که البته با توجه به کیفیت عالی آن، مصرف انرژي زیادي دارد 4است که در آیفون  IPS LCDها، LCD نوع جدیدتري از

در آینده ي نزدیک شاهد صفحه نمایش هاي انعطاف پذیر خواهیم بود که به  .هاي جدید در زمینه ي صفحه نمایش ها به این جا ختم نمی شود البته فناوري
 .راحتی خم می شوند

 صفحه نمایش هاي لمسی

 .صفحه نمایش ها به دو گروه اصلی تقسیم بندي می شوند

 صفحه نمایش هاي ساده .1
 صفحه نمایش هاي لمسی .2

اما از زمانی که آیفون وارد بازار شد، توجه کاربران به صفحه نمایش هاي لمسی بیشتر . ر تلفن هاي همراه از صفحه نمایش هاي ساده استفاده می کنندبیشت
لمسی خازنی گوشی هاي صفحه لمسی به چندین بخش تقسیم بندي می شوند که رایج ترین آن ها در تلفن هاي همراه دو نوع لمسی مقاومتی و . معطوف شد

 .می باشد

 صفحه نمایش لمسی مقاومتی - الف

ساخت این صفحات به سه . علت اصلی آن هم ارزان تر بودن ساخت آن ها می باشد. این صفحات مورد استفاده ي بیشتري نسبت به نوع لمسی خازنی دارد
 .خصوصا در گوشی هاي مجهز به سیستم عامل ویندوز موبایل داردسیمه ي آن، کاربرد زیادتري  5سیمه انجام می شود که نوع  8سیمه و  5سیمه،  4روش 

هر زمان که یک نقطه از صفحه نمایش لمس می شود؛ به علت فشار وارده، دو . رویه، یکی در باال و یکی در پایین تشکیل شده است 2صفحه لمسی مقاومتی از 
مداري بسته شده، بار الکتریکی در آن نقطه جاري می شود و عملیات مورد نظر انجام می  الیه ي ذکر شده به هم می چسبند و چون این دو الیه باردار هستند،

اما . شاره کرداز مزایاي این صفحات می توان به سادگی، قیمت پایین تولید، امکان فشردن صفحه نمایش با هر وسیله، مقاومت در برابر آب و گرد و غبار ا. شود
 :این صفحات مشکالتی نیز دارند

 امکان لمس چند نقطه به صورت همزمان عدم 
  میزان واقعی %85کاهش نور صفحه نمایش به میزان 
 ناخوانایی آن در زیر نور آفتاب 
 خش پذیري سریع 
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 صفحه نمایش لمسی خازنی - ب 

در ساخت این . قاومتی دارندتکنولوژي ساخت این صفحات بسیار پیچیده است و به همین دلیل قیمت بسیار باالتري نسبت به صفحه نمایش هاي لمسی م
در هنگام لمس این صفحه به علت بار الکتریکی بدن در نقطه ي لمس شده، تغییر در جریان . صفحات از یک الیه استفاده می شود که این الیه رسانا می باشد

از مزایاي این صفحات می توان به موارد . می شود الکتریکی صفحه به وجود می آید و از همین نکته براي تشخیص نقطه ي لمس شده توسط پردازنده استفاده
 :زیر اشاره کرد

 امکان لمس چندین نقطه به صورت همزمان 
 مقاومت در برابر خش دار شدن 
 امکان رد شدن بیشتر نور 

 :و از مشکالت این صفحات می توان به موارد زیر اشاره کرد

 قیمت باالي تولید 
  اجبار در تماس مستقیم دست با آن 

 

 زه صفحه نمایشاندا

اما این اندازه به کجا اطالق . اینچ است 21حتما شنیده اید که می گویند فالن تلویزیون . یکی از مهمترین معیارها براي صفحه هاي نمایش، اندازه ي آنها است
اینچ است یعنی قطر  2.6، مقدار N95 وکیااگر اندازه ي صفحه نمایش ن. می شود؟ در حقیقت این اندازه به قطر صفحه نمایش مربوط است و نه چیز دیگري

 .اینچ می باشد 2.6صفحه نمایش آن 
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 رزولوشن صفحه نمایش

 360×640داراي رزولوشن  5800مثال نوکیا . طول بیان می شود×منظور از رزولوشن صفحه نمایش، تعداد پیکسل هاي آن می باشد که معموال به صورت عرض
 .پیکسل می باشد

 تعداد رنگ

منظور از تعداد رنگ یک صفحه نمایش، تعداد رنگ هایی است که آن صفحه  .یگري هم براي صفحه نمایش وجود دارد که آن تعداد رنگ می باشدمعیار د
لب هم اکنون اغ. مطمئنا صفحه نمایشی که تعداد رنگ بیشتري دارد، کیفیت تصاویر به نمایش درآمده در آن بهتر خواهد بود. نمایش می تواند تفکیک کند
 .هزار رنگ هستند 65اکثر ویندوز موبایل ها هم . میلیون رنگ می باشد 16گوشی ها داراي تعداد رنگ 

 حافظه ها و انواع آن

 حافظه هاي جانبی انواع مختلفی دارند. یا این که می توان از حافظه هاي جانبی استفاده کردو در تلفن هاي همراه یا از حافظه هاي داخلی استفاده می شود، 
 .بررسی می شوند) انواعی که بیشتر در تلفن هاي همراه استفاده می شوند(که در ادامه به صورت مختصر 

 SD کارت هاي

 

 

می باشد؛ در ابتدا براي نگهداري فایل هاي صوتی با حفظ حق کپی رایت بود که رفته رفته در بسیاري از  Secure Digital Card که مخفف SD کارت هاي
کارت . بیشتر در گوشی ها استفاده می شوند micro SD و mini SD انواع مختلفی دارد که SD البته کارت هاي. اه مورد استفاده قرار گرفتندتلفن هاي همر
 در گوشی هاي جدید خود از …هم اکنون بیشترین استفاده را دارند و بسیاري از شرکت ها همچون نوکیا، سامسونگ، ال جی و  micro SD هاي حافظه ي

 .آن پشتیبانی می کنند
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 MMC کارت هاي

 

امروزه از این نوع کارت ها در تلفن هاي همراه کمتر . است SD سرعت آنها کمی، کمتر از کارت هاي. هستند SD تقریبا شبیه کارت هاي MMC کارت هاي
 .استفاده می شود

 MS کارت هاي

 

 MS PRO نمونه ي جدیدتر و با ظرفیت باالتر این کارت ها. توسط شرکت سونی تولید شد 1999این کارت ها که امروزه استفاده ي کمتري دارند از سال 
DUO می باشد که در گوشی هاي سونی اریکسون استفاده می شد. 

 M2 کارت هاي

 

االتر و همچنین کوچک تر و با سرعت ب MS PRO DUO استفاده می کند که برخالف M2 شرکت سونی اریکسون در گوشی هاي جدید خود از حافظه هاي
 .با ظرفیت هاي بیشتر تولید می شوند
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هر چند وظیفه ي اصلی یک تلفن همراه برقراري تماس می باشد اما براي انتقال . امروزه از تلفن هاي همراه فقط براي برقراري تماس استفاده نمی شود
 .اطالعات، نیاز به تجهیزات ارتباطی می باشد

  

 :دسته ي کلی قرار می گیرند 2در  تجهیزات ارتباطی در گوشی ها

 وابسته به شبکه 
 مجزا از شبکه 

 .در ادامه به بررسی این تجهیزات و انواع آن ها می پردازیم

 ارتباطات

 تجهیزات ارتباطی وابسته به شبکه

- HSCSD مخفف عبارت High Speed Circuit Switched Data داست، در واقع ساختار بهینه سازي شده براي استاندار GSM  می باشد که سرعت
 .کیلوبیت در ثانیه می رساند 57.6این افزایش سرعت، سرعت انتقال داده ها را به . انتقال داده ها را افزایش می دهد

 

- EDGE مخفف عبارت Enhanced Data Rates For Global Evolution این تکنولوژي که بر پایه ي استاندارد. است GSM  می باشد، امکان
در این تکنولوژي براي افزایش سرعت، از شیوه ي . کیلوبیت بر ثانیه توسط شبکه مهیا می کند 384ل اطالعات نظیر صوت، تصویر و دیتا را با سرعت انتقا

 .استفاده می شود TDMA تقسیم بندي پهناي باند
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GPRS بسیاري از افراد آن را با GPS اشتباه می گیرند؛ مخفف عبارت General Packet Radio Service  است؛ نوعی تکنولوژي بی سیم که امکان
این تکنولوژي به علت این . در این روش ارتباط اینترنتی، اطالعات به صورت بسته هاي دیتا درآمده و منتقل می شوند. ارتباط پرسرعت اینترنتی را مهیا می کند

در این سامانه  .اشغال نمی شود و این یکی از مزیت هاي این تکنولوژي می باشد کار می کند، در حین استفاده از آن، خط شما GSM که به صورت موازي با
 از لحاظ تئوري سرعت انتقال اطالعات در تکنولوژي. هزینه ها بر اساس حجم اطالعات منتقل شده محاسبه می شود و نه بر اساس مدت زمان برقراري ارتباط

GPRS  کیلوبیت در ثانیه می باشد 40قعیت این سرعت حدود کیلوبیت بر ثانیه است؛ اما در وا 115معادل. 

 

 تجهیزات ارتباطی مجزا از شبکه

روشی آسان و سریع براي انتقال داده ها که مختص تلفن همراه نیست و در بسیاري از گجت ها از آن استفاده . همگی با واژه ي بلوتوث آشنا هستید :بلوتوث
 .می شود

بلوتوث یک روش ارتباط . ، بلوتوث وارد بازار شد2000ارائه شد که از سال  1994ژي توسط شرکت سونی اریکسون در سال ایده ي اولیه ي ساخت این تکنولو
 Spread Spectrum frequency فناوري ارتباطی بلوتوث از تکنولوژي .گیگاهرتز است 2.48تا  2.40بی سیم توسط امواج رادیویی با محدوده فرکانسی 

به عبارت . تکنولوژي به دستگاه این اجازه را می دهد که در یک محدوده ي فرکانسی مشخص، به طور خودکار تغییر فرکانس داشته باشد این. استفاده می کند
نال آزاد بار در ثانیه کانال ارتباطی را بررسی می کند تا از کانال هاي اشغال شده باخبر شود و در صورت برقراري ارتباط جدید، یک کا 1600دقیق تر، گیرنده 

به عنوان مثال اگر با نوت بوك در حال اتصال به گوشی خود هستید و در همین زمان بخواهید با یک گوشی دیگر به چاپگر متصل . در اختیار آن قرار دهد
از جمله مزایاي بلوتوث می . به طور خودکار فرکانس اشغال شده شناسایی و از فرکانس جدید براي ارتباط استفاده می شود) همگی از طریق بلوتوث )شوید، 

 .کیلوبیت در ثانیه و امنیت آن اشاره کرد 723توان به هزینه ي کم ساخت آن، ارتباط سریع و آسان، سرعت باالي انتقال اطالعات در حدود 

 

الح شده، سرعت انتقال اطالعات افزایش تا به امروز نسخه هاي متفاوتی از بلوتوث ارائه شده که در هر نسخه ي جدید، اشکاالت امنیتی نسخه هاي قبلی اص
و  2.0، 1.2، 1.1بعد از آن نسخه هاي . بود که خیلی مورد استقبال قرار نگرفت 1.0اولین نسخه ي بلوتوث، نسخه ي . یافته و برقراري ارتباط راحت تر شده است

مگابیت بر ثانیه رسیده است و  480صورت زیادي افزایش یافته و به  می باشد که سرعت آن به 3.0جدیدترین نسخه ي بلوتوث نسخه ي . وارد بازار شدند 2.1
  .به خوبی از نسخه هاي قبلی پشتیبانی می کند
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در گذشته براي انتقال اطالعات از این  .این امواج که نوعی از امواج الکترومغناطیس هستند، داراي فرکانس پایین تري نسبت به امواج مرئی می باشد :اینفرارد
از جمله محدودیت هاي این روش می توان به موارد زیر اشاره . فاده می شد که به دلیل محدودیت هاي زیاد، امروزه کمتر از آن پشتیبانی می شودروش است

 :کرد

 سرعت پایین انتقال اطالعات 
  فقط بین دو وسیله ارتباط برقرار می شود( یک به یک بودن انتقال داده ها( 
 خط سیر مستقیم این اشعه 
 وسیله مورد نظر براي انتقال اطالعات باید روبروي هم قرار گیرند دو 

 

- Wi-Fi یکی دیگر از روش هاي ارتباط بی سیم Wi-Fi فاي که از امواج رادیویی استفاده می کند در حقیقت یک قطعه ي سخت افزاري است که -واي. است
ل می کند و در مقابل گیرنده با دریافت سیگنال هاي فوق، آن ها را به اطالعات اولیه تبدیل می تبدی )دیجیتالی(  1و  0اطالعات را به امواج رادیویی در مبناي 

فاي معموال -امواج واي .سالی ست که رایج شده و از آن بیشتر براي اتصال به اینترنت استفاده می شود 2در تلفن هاي همراه حدود  Wi-Fi استفاده از. کند
 .متر برد دارند 100تا  50بین 

 

WiMAX  802.16نوع استاندارد وایمکسی که در تلفن هاي همراه پشتیبانی می شودe گوشی هاي کمی از این سیستم پشتیبانی می کنند؛ . است 

 

GPS مخفف عبارت Global Positioning System ماهواره انجام 4این کار توسط . است، وسیله اي است براي تعیین موقعیت شما بر روي کره ي زمین 
امروزه بسیاري از تلفن هاي همراه از این سیستم پشتیبانی . تاي آن براي طول و عرض جغرافیایی و چهارمی براي تعیین ارتفاع از سطح زمین 3می شود که 

زمانی طول می  ، موقعیت خود را شناسایی کنید مدتGPS زمانی که شما می خواهید با. شناخته می شود A-GPS نسل جدید این سیستم به نام. می کنند
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ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد؛ که این زمان به موقعیت شما و فضاي اطرافتان بستگی  30کشد تا امواج ماهواره توسط سیستم دریافت شوند که معموال بین 
شند، دیگر نیازي به دریافت مجهز با GPS Receiver به سیستم (BTS) پشتیبانی کند و همچنین آنتن هاي شبکه A-GPS از GPS اما وقتی که .دارد

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد A-GPS از مزایاي. امواج ماهواره به صورت مستقیم نیست و به سرعت موقعیت شما شناسایی می شود

 پیدا کردن سریع تر موقعیت 
 احتیاج کمتر به پردازش اطالعات توسط دستگاه دریافت کننده 
 مصرف کم باتري 
 فضاي بسته و نامناسب شناسایی موقعیت در 

 

 TV و درگاه micro USB معموال به صورت USB میلی متر، درگاه 3.5سایر ارتباطات شامل خروجی صدا اغلب به صورت درگاه  :با سیم(سایر ارتباطات 
 .می باشد

 دوربین

هنگام خرید یک گوشی و نوع دوربین آن، فقط به مگاپیکسل  از آن جایی که بسیاري از افراد به. بحث در مورد دوربین بسیار مفصل و کمی پیچیده خواهد بود
لذا به صورت مختصر به جزئیات اصلی دوربین دیجیتالی می پردازیم تا کاربران عالوه بر رزولوشن دوربین به پارامترهاي دیگر نیز توجه . آن توجه می کنند

 .کرد و از بیان جزئیات پرهیز می شوددر ادامه به پارامترهاي مهم یک دوربین اشاره خواهیم . داشته باشند

 رزولوشن

براي این که بتوان از یک صحنه عکسی با کیفیت . یک مگاپیکسل به معنی یک میلیون پیکسل است. که در دوربین هاي دیجیتالی همان مگاپیکسل می باشد
ان مثال اگر از یک صحنه با عمق زیاد عکس می گیریم که جزئیات به عنو. مناسب ذخیره کرد، باید میزان مگاپیکسل با اندازه ي تصویر مطابقت داشته باشد

اما توجه داشته باشید که کیفیت فقط وابسته به . زیادي هم دارد احتیاج به رزولوشن باالتري داریم تا در هنگام بزرگنمایی با مشکل افت کیفیت مواجه نشویم
 .مگاپیکسل نیست و به پارامترهاي مختلف بستگی دارد
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 خودکار فوکوس

بعضی از گوشی ها مجهز به . یا تمرکز خودکار که عمل فوکوس خودکار را روي سوژه اي که به دوربین نزدیک تر باشد انجام می دهد تا سوژه واضح تر ثبت شود
 .فوکوس هاي لمسی هستند به این صورت که شما خود نقطه ي فوکوس را تعیین می کنید

 

 فالش

 فالش هاي. و فالش هاي زنون LED فالش ها دو نوع هستند، فالش هاي. جاهایی که میزان نور کم می باشد را بر عهده دارند فالش ها وظیفه ي روشنایی در
LED فالش هاي زنون که کمی حرفه اي تر . که مورد استفاده بیشتري دارند ارزان تر هستند و از آن ها در هنگام فیلم برداري نیز می توان استفاده کرد

 .متر در گوشی ها استفاده می شوند؛ اما میزان نوردهی باالتري دارندهستند، ک

 

 سایر پارامترها

 سانتی متر 20از این حالت براي عکس برداري در فاصله ي کم استفاده می شود، فاصله اي کمتر از  :حالت ماکرو -1

2- White Balance: اده می شوداز این قابلیت براي جبران کمی یا زیادي روشنایی رنگ استف. 

  .میزان حساسیت سنسورها را نسبت به نور نشان می دهد ISO عدد :ISOحساسیت،  -3
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امروزه استفاده از تلفن هاي همراهی که داراي سیستم عامل می باشند بسیار زیاد شده و این گونه گوشی ها در دست بسیاري از کاربران به 
 در تلفن هاي همراه مورد استفاده قرار گرفته اند،رایج ترین سیستم عامل هایی که  .چشم می خورد

  تلفن همراهها در  سیستم عاملآشنایی با 

  

سیستم عاملی که به صورت مستقیم می تواند بر کارایی ، قیمت ، . مسلما یکی از شاخصه هاي مهم و متمایز کننده گوشی هاي تلفن همراه شاخصه سیستم عامل است 
  تاثیر بگذارد …کیفیت کاربري و  قابلیت ساپورت نرم افزاري ،

  : گوشی هاي بدون سیستم عامل ، گوشی هاي جاوا

یعنی گوشی هاي تلفن همراه از سیستم عامل خاصی . تا همین چند سال اخیر واژه سیستم عامل در بین گوشی هاي تلفن همراه معنا و مفهوم خاصی نداشت 
اما به مرور با پیشرفت سرسام آور دنیاي فن آوري ! م عاملی براي گوشی هاي تلفن همراه وجود نداشت استفاده نمی کردند و شاید صحیح تر بتوان گفت سیست

یعنی اینکه با به وجود آمادن سیستم عامل هاي مختلف واژه اي به نام گوشی هاي بدون سیستم . موبایل سیستم هاي موبایلی که قبال وجود داشت نام گرفتند 
 . عامل بوجود آمد

به صورت غیر تخصصی می توان آنها را در سه گروه زیر دسته . از گوشی ها از نظر ساختار نرم افزار جزو ساده ترین نوع گوشی هاي تلفن همراه هستند  این نوع
 : بندي کرد

 … ، و 1100،  1200نوکیا :  نیز برخوردار نیستند … گوشی هاي ساده بدون سیستم که قابلیت ساپورت نرم افزار ندارند ، از امکاناتی چون دوربین و1٫
نیز در سطح  …گوشی هاي ساده بدون سیستم عامل که قابلیت ساپورت نرم افزار هاي مخصوص تولیدي فقط توسط سازنده را دارند ، گاها از دوربین و  2٫

 تعدادي از گوشی هاي سامسونگ و موتورال …و  6020نوکیا : پایین برخوردار هستند 
تم عامل که قابلیت نصب تم هاي مخصوص ، بازي ها و نرم افزار هاي جاوا را دارند ، داراي دوربین عکاسی گاها با کیفیت بسیار باال گوشی هاي بدون سیس 3٫

,  6500: نوکیا  w810 , k750 , w770 : مانند اکثر گوشی هاي سونی اریکسون. معروف هستند  گوشی هاي جاوادر بین عموم مردم به . نیز هستند 
 … و 5310
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اما ) سیستم دارند، در واقع سیستم ها کاربري ساده ویژه کارخانه براي گوشی  سه نوع باال اگر چه در دسته بندي گوشی هاي بدون سیستم عامل قرار دارند
یل می دهند و در واقع گوشی هاي مسلم است نوع سوم تفاوت ها و گستردگی هاي بسیار زیادي را با دو نوع اول دارند و امروزه نیز قسمت بزرگی از بازار را تشک

 . با کربري فقط ضروري نام گرفته اند

 

 (Symbian) سیمبیان

 

بسیاري از شرکت . شرکت پا به عرصه وجود گذاشت 14سیستم عامل سیمبیان که پر فروش ترین سیستم عامل در بین تلفن هاي همراه است، در ابتدا توسط 
 ,NOKIA, Sony Ericsson, LG, SAMSUNG, BenQ, Motorola, Siemens :ه استفاده کردند؛ نظیرها از این سیستم عامل در تلفن هاي همرا

SHARP  این سیستم . سهام آن را در اختیار گرفت %98از این میان شرکت نوکیا بیشترین سهم را از سیمبیان در اختیار داشت که در نهایت بیش از .  …و
سیمبیان از همان نسخه هاي  .طراحی شده است C ایلون مدل اپوك است که بر روي محیط برنامه نویسیعامل نسخه ي متحول شده ي سیستم عامل پس

 .اولیه قابلیت اجراي چند برنامه را به صورت هم زمان داشت

. ا اکثر سخت افزارها کنار می آیدسیمبیان سبک است و ب. کار کردن با این سیستم عامل راحت است و اکثر افراد کار کردن با آن را به خوبی یاد دارند :مزایا
است؛ این اسکریپ زمانی که برنامه ي فراخوان شده اي در حافظه ي  Active Object مصرف انرژي کمی دارد که یکی از دالئل اصلی آن، استفاده از اسکریپ

ي مناسب، قابلیت هاي متنوع چند رسانه اي و وجود نرم مدیریت رایانامه ي قوي، امکانات وب گرد. در حال اجرا نباشد، عمال پردازنده را خاموش می کند
 .افزارهاي بسیار بسیار زیاد براي آن از جمله مزایاي این سیستم عامل است

بلک  به این سیستم عامل ایرادهاي جزئی وارد می شود؛ از جمله اتصال آن به اینترنت کمی دشوار است و همچنین راحتی کار با آن مثل مکینتاش و :معایب
 .بري نیست

پر کاربردترین سري . بعد از نوکیا، سامسونگ و سونی اریکسون از سیمبیان بهره می برند. هم اکنون نوکیا بیشترین استفاده از این سیستم عامل را می کند
تازگی سیمبیان متن باز  به. استفاده شده است NOKIA N97 می باشد که در 5است و جدیدترین نسخه ي آن، نسخه ي  S60 یا همان 60سیمبیان، سري 
  .شاهد این مدعاست NOKIA N8 در Symbian^3شده و نسخه ي 
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 (Android) اندروید

 

این سیستم عامل که تا به حال بر روي گوشی هاي لمسی . سیستم عامل اندروید توسط عول اینترنتی دنیا یعنی گوگل بر پایه ي لینوکس طراحی شده است
اندروید طوري طراحی شده که امکان برقراري دائم به اینترنت را دارد و عملکرد . ربري زیبایی ست که شما را خسته نخواهد کردنصب شده است داراي رابط کا
 .این سیستم عامل نو ظهور با توجه به متن باز بودنش، مورد استقبال بسیاري از توسعه دهندگان قرار گرفته است. آن در اینترنت بسیار عالی ست

همچنین اندروید بسیاري از سخت . باز بودن، رابط کاربري زیبا و جذاب، توانایی اتصال دائم به اینترنت از جمله مزایاي این سیستم عامل است متن :مزایا
 .دیده شد 5230و  NOKIA X6 افزارها را پشتیبانی می کند؛ به طور مثال هفته ي پیش در وبالگ خبري نوکیا، خبر نصب اندروید روي

 .دروید تازه وارد میدان رقابت شده و توسعه دهندگان نرم افزاري، حفره هاي امنیتی زیادي براي آن یافته اندان :معایب

 .می باشد 2.2هم اکنون جدیدترین نسخه ي اندروید . بود HTC G1 اولین گوشی که اندروید بر روي آن قرار گرفت

 (BlackBerry) بلک بري

 

در ابتدا به عنوان بهترین تلفن همراه براي . اندازي شد و بیشتر در امریکاي شمالی مورد استفاده قرار می گیرد راه RIM این سیستم عامل توسط شرکت
 .این سیستم عامل با توجه به امکانات آن، بسیار مناسب براي کارهاي تجاري می باشد. استفاده از رایانامه شناخته شد

 .براي کارهاي تجارت الکترونیک و رایانامه مناسب می باشد همچنین. کار با بلک بري بسیار آسان است :مزایا

رابط کاربري آن در نسخه هاي ساده، جذاب . براي استفاده از آن حتما باید یک گوشی بلک بري داشته باشید. این سیستم عامل کامال انحصاري است :معایب
 .همچنین نرم افزارهاي زیادي براي آن در بازار نیست. نمی باشد

 .آن می باشد Bold ن نسخه ي بلک بري، نسخه يبهتری
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 (MAC X) مکینتاش ایکس

 

نسخه اي از این سیستم عامل در تلفن همراه این شرکت یعنی آیفون مورد استفاده قرار . مکینتاش، سیستم عامل معروف اپل می باشد که قدمت زیادي دارد
 .گرفته که یک سري محدودیت ها براي آن در نظر گرفته شده است

وشی می هم اکنون بیشترین ترافیک اینترنتی در تلفن هاي همراه از جانب آیفون می باشد و این به لطف سیستم عامل و بخش مربوط به اینترنت این گ :مزایا
و جذاب است؛  رابط کاربري آن بسیار زیبا. همچنین مکینتاش براي صفحات لمسی طراحی شده .در کل مکینتاش در وب گردي عالی عمل می کند. باشد

براي این سیستم عامل برنامه هاي بسیار زیادي . طوري که بسیاري از هکرها و تم سازان از رابط کاربري مکینتاش ایکس در گوشی هاي دیگر استفاده می کنند
 .در فروشگاه اپل قرار داده شده است

در نسخه هاي اولیه قابلیت انجام چند کار به صورت همزمان، . ن را دارداین سیستم عامل انحصاري است و فقط در گوشی هاي اپل قابلیت نصب شد :معایب
Copy & Paste  حل شده است 4وجود نداشت که البته این مشکالت در جدیدترین نسخه، یعنی. 

 (Bada) بادا

 

این سیستم عامل . به وجود آمده است این سیستم عامل که جدیدترین سیستم عامل در دنیاي تلفن هاي همراه به حساب می آید؛ توسط شرکت سامسونگ
سامسونگ می  TouchWiz بادا داراي رابط گرافیکی. ویژگی مهم این سیستم عامل، متن باز بودن آن است. در شهر لندن رونمایی شد 2009ابتدا در سال 

احی شده و از این بابت رویکردي یک جانبه براي آینده بادا فقط براي گوشی هاي صفحه لمسی طر. رابط گرافیکی که شما را هیچ وقت خسته نخواهد کرد. باشد
شبکه هاي اجتماعی، همسان سازي دستگاه، خدمات محلی، مدیریت محتوا و خدمات تجارت الکترونیک : این سیستم عامل از خدمات مختلفی همچون. دارد

 .قرار گرفت Bada.com این سیستم عامل براي دانلود در SDK، همان طور که بیان شد بادا متن باز است و از همان ابتداي معرفی. پشتیبانی می کند

دازي بخش از جمله مزایاي این سیستم عامل می توان به متن باز بودن آن، رابط کاربري زیبا و مهیج، بهینه شده براي گوشی هاي صفحه لمسی و راه ان :مزایا
 .فروشگاه نرم افزاري اشاره کرد
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 .است و خیلی رایج نشده است و مطمئنا مشکالتی خواهد داشت که در آینده بیشتر مشخص خواهد شد این سیستم عامل نو ظهور :معایب

 .است“ گوشی هوشمند براي همه“ بادا در زبان کره اي به معناي اقیانوس می باشد و شعار تبلیغاتی بادا، 

 (Windows Mobile) ویندوز موبایل

 

از . نسخه ي سبک و مخصوص موبایل آن، ویندوز موبایل است. است که همانند مکینتاش قدمت زیادي دارد ویندوز، سیستم عامل پر آوازه ي مایکروسافت
بیشترین استفاده را از  HTC شرکت. ویندوز موبایل هم در گوشی هاي صفحه لمسی و هم معمولی استفاده می شود که درصد صفحه لمسی ها بیشتر است

 .ویندوز موبایل در گوشی هایش می کند

از آن پشتیبانی می کنند، نرم افزارهاي زیادي براي آن موجود  …و  HTC, SAMSUNG, LG, Sony Ericsson :بسیاري از شرکت ها همچون :مزایا
 .است و با اکثر سخت افزارها سازگاري دارد

 7و خصوصا  6.5البته این ایرادها در نسخه هاي . ارددلچسب نبود، متن باز نیست و امکانات چند رسانه اي خوبی ند 6.1رابط کاربري آن تا نسخه ي  :معایب
 .مرتفع شده است

 .می باشد که در یکی از گوشی هاي جدید سامسونگ به تازگی روانه ي بازار شده است 7جدیدترین نسخه ي این سیستم عامل، نسخه ي 

 (Palm) پالم

 

بیتی بود و از پردازنده  X5 ،32 آخرین نسخه ي آن. ن بسیار مورد توجه کاربران بودسادگی و کارایی آ. 98تا  96سیستم عاملی قدیمی، مربوط به سال هاي 
 .امروزه از این سیستم عامل در تلفن هاي همراه استفاده نمی شود. هاي اینتل پشتیبانی می کرد
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 (Linux) لینوکس و توزیع هاي آن

 

 سیستم عامل معروفی که در بسیاري از وسایل از رایانه گرفته تا مودم هاي روتر دار .رندهمه کم و بیش با سیستم عامل متن باز لینوکس تا حدودي آشنایی دا
ADSL  از نمونه گوشی هاي . این سیستم عامل توزیع هاي متنوعی دارد که نمونه هایی از آن بر روي تلفن هاي همراه نصب شده است. استفاده می شود …و

 .استفاده می کند Maemoاست که از توزیع  NOKIA N900ه شده، جدیدي که از این سیستم عامل در آن استفاد

به راحتی با هر سخت افزاري کنار می آید و به صورت پروژه اي روي بسیاري از گوشی ها . اول این که متن باز است، بسیار سبک و انعطاف پذیر است :مزایا
 .اجرا شده است

 .خواهیم بوداز لحاظ نرم افزاري با کمی مشکل رو به رو  :معایب

 

 

 شتاب سنج

شتاب سنج . منظور از شتاب صحیح، شتاب نسبت به جسم در حال سقوط آزاد است. شتاب سنج دستگاهی است که مقدار شتاب صحیح را اندازه گیري می کند
از حسگرهاي شتاب سنج استفاده هاي . دها مدل هاي مختلفی دارند که همگی آن ها اندازه و جهت شتاب را به عنوان یک کمیت برداري اندازه گیري می کنن

اما در تلفن هاي همراه بیشتر براي تغییر وضعیت صفحه نمایش از حالت عمودي به افقی و بالعکس، آشکارسازي لرزش و ضربه براي . بسیار زیادي می توان کرد
 .ه این سیستم می باشندامروزه بسیاري از تلفن هاي همراه مجهز ب. انجام کارهاي مختلف همانند زیر استفاده کرد
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 بی صدا کردن گوشی به هنگام دریافت تماس 
 عوض کردن موزیک در حال اجرا 
 در حاالت مختلف بازي 
 و …  

 (Proximity Sensor) حسگر مجاورتی

حسگرها بسته به نوع این . حسگر مجاورتی یا ماسوره اي نوعی حسگر است که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک، بدون هیچ گونه تماس فیزیکی است
یرات در محیط یا عملکردشان اغلب یک میدان الکترومغناطیس یا الکتراستاتیک و یا پرتویی از تششعات الکترومغناطیس از خود منتشر می کنند و به دنبال تغی

 .سیگنال هاي برگشتی هستند

 

 عملکرد حسگر مجاورتی

هدف از بکارگیري این سخت افزار، غیرفعال کردن صفحه نمایش به . فحه لمسی استفاده می شودحسگرهاي مجاورتی در تلفن هاي همراه براي گوشی هاي ص
جام هنگام برقراري تماس است؛ به این دلیل که در هنگام مکالمه قسمتی از صورت و گوش به صفحه نمایش می چسبد و این موضوع ممکن است باعث ان

 .فعالیتی ناخودآگاه گردد

 صفحه کلید مجازي

کلید مجازي که در گوشی هاي صفحه لمسی مورد استفاده هستند، صفحه کلیدهایی هستند که بر روي صفحه نمایش ظاهر می شوند و معموال به  صفحه
 .این صفحه کلیدها را می توان بعد از انجام تایپ بست. می باشند QWERTY صورت

 

 ، کاملQWERTY صفحه کلید

علت به وجود آمدن این ) به صفحه کلید کامپیوتر خود نگاه کنید. (چیدمان حروف بر روي اغلب صفحه کلیدها استاین نوع صفحه کلید در حقیقت همان نوع 
اگر فرد تایپیست با سرعت اقدام به تایپ کردن . چیدمان این بود که در ماشین تحریرهاي اولیه، تمامی حروف بر اساس ترتیب الفبایی کنار هم قرار می گرفتند

اما فردي به نام شولز . ها به هم برحورد می کردند که این موضوع باعث می شد دستگاه دچار نقص شود و همچنین متن به درستی تایپ نشود می نمود، دکمه
براي این  وي. شودبراي این که از این اتفاق جلوگیري کند؛ نوع چیدمان صفحه کلید را طوري طراحی کرد تا تایپیست براي وارد کردن هر حرف با تاخیر مواجه 
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این نوع چیدمان رفته رفته رواج یافت و امروزه هم در تمامی صفحه کلیدها از این نوع چیدمان استفاده می شود که مشهور به . سال وقت گذاشت 6چیدمان 
QWERTY؛ شش حرف ابتدایی سطر اول حروف صفحه کلید می باشد. 

 

ت یک صفحه کلید شبیه صفحه کلید نوت بوك دارند که این موضوع باعث سهولت در امر هستند، در حقیق QWERTY گوشی هایی که مجهز به صفحه کلید
 .تایپ کردن می شود

 FM فرستنده

 .اجرا کرد FM در حقیقت یک قطعه ي سخت افزاري است که با آن می توان از طریق امواج رادیویی، آهنگ هاي خود را در گوشی بر روي رادیوي

Geo-tagging 

س با تازگی در گوشی ها و در بخش دوربین مورد استفاده قرار می گیرد و به کاربر این امکان را می دهد تا موقعیت مکانی جایی که در آن عکقابلیتی است که 
 .وابسته می باشد GPS این قابلیت به وجود سیستم. ثبت شده، ذخیره نماید

 تشخیص دستخط

قابلیتی است که به کاربر این امکان را می دهد تا با قلم بر روي صفحه نمایش کاراکترها را این ویژگی که در گوشی هاي صفحه لمسی استفاده می شود 
 .را در نظر می گیرد، روز به روز در حال تکامل می باشد …این قابلیت که مقدار فشار وارده، سرعت، نحوه ي حرکت قلم و . بنویسد

 رابط کاربري

به بیان ساده تر رابط کاربري استفاده . بین انسان و دستگاه است که وظیفه اش برقراري ارتباط بین آن دو است، یک میانجی user interface رابط کاربري یا
 .رابط کاربري بخش دیدنی و قابل روئیت دستگاه است که کاربر به صورت مستقیم با آن سر و کار دارد. از دستگاه را براي انسان فراهم می کند

 (Java) جاوا

این برنامه ها می . تی است در تلفن هاي همراه که امکان اجراي برنامه هاي خاص نوشته شده توسط زبان برنامه نویسی جاوا را فراهم می کنددر حقیقت قابلی
نوشته  فراموش نکنید جاوا یک سیستم عامل نیست بلکه بستري است براي اجراي برنامه هاي. باشد …تواند شامل ماشین حساب، بازي، مدیریت پرونده ها و 

  .شده به زبان جاوا
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   رایج در تلفن هاي همراه  واژه هايبرخی از آشنایی با 
 چیست؟ TFT هاي ال سی دي

 LCD TFT مخفف واژه Thin Film Transistor _ Liquid Display است. TFT  که به معنی ترانزیستور باریک فیلمی است در
  .هاي همراه کاربرد دارد نمایشگرهاي تلفن

 QVGA؟چیست 

 480×320هاي کامپیوتري با وضوح  اي فراگیر براي نمایشگر است که کلمه Quarter Video Graphic Array مخفف کلمهQVGA واژه
در  IBMاین نام به این دلیل ساخته شده است که نمایشگرهاي اصلی . هاي موبایل موجود است این گونه نمایشگر اغلب در تلفن. بوده است

 .به معنی یک چهارم است Qarter آمده مخفف کلمه VGAکه در اول  Q بوده است و واژه 640× 480وح آن بودند که وض VGA وضوح

QVGAنمایشگري با کیفیت گرافیک ویدئویی یک چهارم است  

 
 GPRSچیست؟ 

کیلوبایت در  115 سیم که با سرعت هاي ارتباطی بی است که استانداردي براي سیستم Generral Packet Radio Serviceاین واژه مخفف 
  (GSM: Global System For Mobile) .قبل مقایسه است GSM کند و با سیستم قبلی ثانیه عمل می

GSM 

به معنی سیستم جهانی براي ارتباطات موبایل است و  (Global System for Mobile Communications) مخفف اصطالح GSM واژه
 . .شود هاي موبایل در کل دنیا محسوب می تلفن ترین سطح استاندارد براي مهمترین و معروف

از طریق این سیستم جهانی مشترکان و . با بیش از دو میلیارد مشترك در بین تمامی کشورهاي دنیا مورد استفاده است GSM سرویس
 .هایشان در اقصا نقاط دنیا هستند هاي همراه قادر به استفاده از موبایل دارندگان تلفن

  

Alarm 

هاي همراه براي تنظیم ساعت و یا تاریخی خاص است که در آن وقت خاص هشداري از طریق نور،  ه به معنی هشدار است و در تلفناین واژ
  .لرزش و یا صدا کاربر را آگاه کند

Alphanumeric Display 

  .اشکال گرافیکی نیستاین واژه به معنی صفحه نمایشگري است که قادر به نمایش حروف و اعداد است ولی مجهز به خواندن 
Bluetooth  

ها و کامپیوترها و ابزاري از  سیم مختص براي ارتباط تلفن هاي تلفن همراه است که شبکه اختصاصی و بی این واژه نمایانگر سیستمی در گوشی
 .گیرد انتقال اطالعات صورت میهاي رادیویی با قدرت پایین  هاي کوتاه و بدون استفاده از سیم و از طریق فرکانس در مسافت. این قبیل است
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توانید از طریق این سیستم تلفن خود را در جیب خود قرار داده و از طریق هدست بلوتوث  از دیگر کاربردهاي بلوتوث این است که شما می
این است که در  (Hands free) هاي هندزفري فرق این سیستم و هدست. بدون اینکه دست به گوشی خود بزنید مکالمه خود را انجام دهید

 .بلوتوث نیاز به سیم نیست

  .هاي نزدیک و یا کامپیوتر منتقل کرد هاي موجود در حافظه یک گوشی را به گوشی توان اطالعات و یا برنامه با استفاده از بلوتوث می
Calendar 

هاي  بعضی از گوشی .تلفن همراه خود ثبت کنیدریزي کاري خود را در  توانید برنامه از طریق این خصوصیت می. این واژه به معنی تقویم است
  .تلفن همراه این قابلیت را دارند که در هنگام فرا رسیدن زمان ثبت شده از طریق صدا و یا نور کاربر را مطلع سازند

CDMA 

ین اجازه را به سیم است که ا تکنولوژي بی. است به معنی کد تعدد دسترسی است Code Division Multiple Access این واژه مخفف
 .دهد تا مقدار زیادي از صداها و اطالعات را در یک فرکانس یکسان انتقال دهد کاربر می

CDMA شود که در حال حاضر در کانادا، ایالت متحده، آسیا و امریکاي التین در  هاي نسل دوم محسوب می یک تکنولوژي براي تلفن
  .دسترس است
Dual  band 

در اروپا معموال به مفهوم  Dual band .هایی است که توانایی عملکرد در میان دو باند فرکانسی مختلف را دارند ناین واژه مربوط به تلف 
و یا  GSM850/GSM1900هاي  است در حالیکه در امریکا این واژه مربوط به شبکه GSM900/GSM1800هاي  هاي توانا در شبکه تلفن

  .ترکیبی از هر دو نوع است

EDGE 
و به معنی سرعت افزودن اطالعات براي فرگشت جهانی  Enhanced Data rates for Global Evolutionه مخفف اصطالح این واژ 

ها براي ارتقا  ترویج یافته است و براي تواناسازي دستگاه TDMAو  GSM این سیستم تکنولوژي است که توسط دو شرکت بزرگ. است
  .است Kbps384سرعت تا 

  

EMS 
 این تکنولوژي گونه گسترده و ارتقا یافته. و به مفهوم سرویس پیشرفته پیام است Enhanced Message serviceف اصطالح این واژه مخف 

SMS دار را به دستگاهی دیگر که این تکنولوژي را دارد را  هاي فرمت ها، تصاویر، صداها، انیمیشن و متن است که ارسال ترکیبی از آهنگ
  .کند میسر می

GPS   

ماهواره  32تا  24یاب جهانی و متشکل از  سیستم موقعیت است و  Global Positioning Systemاین واژه مخفف اصطالح  اس، پی جی
هاي  گردند و سیگنال ها هر روز دو بار در یک مدار دقیق، دور زمین می این ماهواره. ماهواره دارد 4زند و در هر مدار  است که زمین را دور می

طول، عرض و ارتفاع جغرافیایی (هاي زمینی دریافت و جهت تعیین موقعیت  این اطالعات توسط گیرنده. فرستند ا به زمین میحاوي اطالعات ر
ساعته فعال و قابل استفاده  24به صورت   در هر مکانی، مگر نقاطی که امکان وصول امواج ماهواره را ندارند و   GPS. استفاده می شوند) 
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  .راي کاربر نداردب   اي نیز است و هزینه
HSCSD 

است که سرعت  GSM این پیشرفت متعلق به شبکه. به مفهوم انتقال اطالعات در سرعت باال است High Speed Circuit این واژه مخفف 
  .دهد کیلوبایت افزایش می 6/57کیلوبایت تا  6/9انتقال اطالعات را از 

 
IMEI 

این واژه همان شماره . المللی است به مفهوم هویت تجهیزات موبایل بین International Mobile Equipment Identity این واژه مخفف
 .سریال ثبت شده را در بر دارد

  

 
 Infrared IrDA مادون قرمز

حداکثر فضاي ارتباطی مادون قرمز بر روي گوشی هاي  . قابلیت تبادل اطالعات به طریقه ي بیسیم به وسیله ي نور نامرئی مادون قرمز 
شما می توانید به وسیله ي این قابلیت اطالعات ، عکس ها و فیلم ها و یا دیگر موارد را به . سانتی متر بدون هر گونه مانع می باشد  30وبایل م

ی باشد گوشی هاي دیگر و یا کامیپوتر خود ارسال نمائید ، البته باید توجه داشته باشید ؛ سرعت انتقال اطالعات با مادون قرمز بسیار پائین م
  . و براي انتقال فایل ها با حجم باال زیاد مناسب نمی باشد

java(j2ME) 
هاي  توان از برنامه از طریق این ویژگی می. هاي خاص را اجرا کنند دهد بعضی از برنامه ها امکان می این واژه مختص ویژگی است که به دستگاه

  .استفاده کرد... ها و حساب ها، ماشین مختلفی مثل بازي

  

LCD 

جریان الکتریکی از داخل مایع موجود . است و به مفهوم نمایشگر کریستالی مایع است Liquid crystal Display این واژه مخفف اصطالح
  .شود که نور از میانشان عبور نکند کند و مایع موجود باعث می در نمایشگر عبور می

 
 LiPo Battery باتري پلیمري لیتیومی

  می باشد با این تفاوت که کمی سبک تر است ، و به هر شکلی در می آید LiIon بیه باتري هاياین نوع باتري ش 
 LiIon Battery باتري لیتیومی

این نوع باتري نسبت به انواع دیگر ، سبک تر می باشد ، و عمر آن  . یکی از انواع فراگیر باتري هایی است که براي تلفن همراه به کار می رود 
ر بوده و از نظر زیست محیطی نیز آالیندگی کمتري دارد ، تنها عیب این نوع باتري قیمت گران آن نسبت به انواع دیگر باتري ها هم طوالنی ت

  . می باشد
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MMS 

این سیستم تکنولوژي . مدیا است رسانی مولتی و به معنی سرویس پیام Multimedia Messaging Service این واژه مخفف اصطالح
 .است EMS و SMS پیشرفته

MMS تر اطالعات از قبیل براي انتقال سریع UMTS و EDGE و HSCSD و GPRS هاي  توان پیام طراحی شده است و از این طریق می
 .ویدیویی را نیز ارسال کرد

  

 
OLED 

 OLED هاينمایشگر .و به مفهوم ساتح کردن ارگانیک نور دیود است organic LightEmitting Diode این واژه مخفف اصطالح

  .کنند مصرف می LCD تر براي تولید هستند و قدرت کمتري را نسبت به نمایشگرهاي تر، ارزان تر، روشن تر، سبک باریک
Polyphonic Pingtones 

تر و  این تکنولوژي صداها را طبیعی. فونیک است که توانایی ترکیب چند نوع صداي مختلف را با هم دارد هاي پلی این واژه به معنی زنگ 
  .دهد تر جلوه می واقعی

 
 SIM 

این واژه براي کارت کوچکی که براي . به مفهوم نمونه هویت مشترك است Subscriber identity Module این واژه مخفف اصطالح 
  .پذیر است هاي تلفنی امکان ها به شبکه ها و دسترسی از طریق این کارت تمامی تماس. شود هاي همراه دیجیتال است استفاده می تلفن

SMS 
دهد تا پیام  سرویسی که به مشتریان این امکان را می. به معنی سرویس پیام کوتاه است Short message serviceاین واژه مخفف کلمه  

  .هاي خود به یکدیگر ارسال کنند کوتاه را از طریق موبایل

Speaker phone 
دهد  هاي کوتاه می کند و امکان استفاده از تلفن را در مسافت مانند هندزمزي عمل میهاي همراه وجود دارد ه این ویژگی که در بعضی از تلفن

  .و بدون اینکه تلفن را نزدیک گوش خود قرار دهید

 
STN 

قدرت کمتري را مصرف  STN سیستم. است LCD است که نوعی از نمایشگر Super Twisted Nematicاین واژه مخفف اصطالح  
  .تر است مقرون به صرفه TFT نمایشگرهاي کند و در مقایسه با می

TFD 
 تکنولوژي. شود محسوب می LCDاي از نمایشگرهاي  و به مفهوم فیلم باریک دیود است و گونه thin film Diodeاین واژه مخفف اصطالح  

TFD کند و نسبت به نمایشگرهاي تصاویري را در کیفیت عالی و سرعت باال پردازش می STN تر است باصرفه.  
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TFT 
در . شود ها محسوب میLCDاي از  و به مفهوم فیلم ترانزیستوري باریک است و گونه thin film transistorاین واژه مخفف اصطالح  

  .تر است ها کیفیت باالتري دارد و گرانLCD مقایسه با دیگر

UMTS 
  .وم سیستم جهانی ارتباطات تلفنی موبایل استو به مفه Universal Mobile Telecommunication system این واژه مخفف اصطالح

Voice dial 
  .دهد که شماره مورد نظر را از طریق صدا بگیرد این ویژگی به کاربر این امکان را می 

WCDMA 
از طریق این . هاي نسل سوم طراحی شده است است و براي تلفن Wideband code Dinsion Multiple Accessاین واژه مخفف  

  .گیرد ردازش اطالعات در سرعت بسیار باالیی شکل میسیستم پ

sailent  
  .به معنی سکوت در گوشی ها استفاده می شود

 نماید؟ پست صوتی به چه صورت عمل می

نماید با این تفاوت که در تمامی حاالت پیام صوتی مخاطب را ذخیره نموده و اپراتور براي دارنده  تلفنی عمل می این سرویس شبیه منشی
شنونده ) 09912(تواند با برقراري تماس با شماره  در این حالت دارنده سرویس می. نماید سرویس پیامی در قالب متن یا صوت ارسال می

اي نداشته لیکن  دریافت پیام صوتی از مخاطب براي دارنده سرویس هزینه. نماید...) ذخیره، حذف و(هاي دریافتی و آنها را مدیریت  پیام
 .اي معادل هزینه تماس شهري خواهد بود ها مشمول ثبت هزینه شنیدن پیام

تماس حاصل نمایید که در صورت فعال بودن اپراتور به شما اعالم خواهد ) 09912(براي کنترل فعال بودن این سرویس کافی است با شماره 
ق صوتی موردنظر شما موجود نیست درصورت نمود در حال حاضر پیام جدیدي براي شما ارسال نشده است و در صورت غیرفعال بودن صندو

، با توجه به نیاز در هر (DIVERT VOICE CALL) هاي صوتی ، انتقال تماس(DIVERT) فعال بودن سرویس با ورود به منوي انتقال
 .اهد بودهاي صوتی کوتاه خو کارت شما آماده دریافت پیام سیم) 09912(تلفن روي شماره  (DIVERT) یک از حاالت ذیل با انتقال

 DIVERT ALWAYS :  انتقال تماس در همه حاالت 

WHEN BUSY : انتقال تماس، زمانی که خط مشغول است 

WHEN NOT REACHABLE : انتقال تماس، زمانی که مشترك در دسترس نیست 

WHEN NO REPLY : انتقال تماس، زمانی که مشترك پاسخگو نیست 

CANCEL ALL DIVERTS :  نماید حذف میکلیه انتقالها را  
 

 باشد؟ سرویس پیام کوتاه به چه صورت می 

همراه وارد  بایست روي گوشی تلفن پس از اطمینان از فعال بودن سرویس، می. گردد هاي کوتاه استفاده می این سرویس براي ارسال پیام 
ام گردیده و شماره مرکز پی SERVICE CENTER و سپس TEXT MESSAGE, SETINGE, MESSAGING منوي
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پیام در نظر گرفته ) 3(است و ارسال تصاویر معادل  (134)هزینه ارسال هر پیام معادل . را ثبت نمود+) 9891100510یا  +9891100500)
  .شود می

 چیست؟ (CLIP) نمایشگر

  . را روي گوشی خود مالحظه نمایید) مخاطب(تماس گیرنده  سازد تا شماره این سرویس شما را قادر می 

 چیست؟ (CLIR) گرعدم نمایش

  . حک نگردد) مخاطب(تلفن شما روي گوشی  سازد تا در زمان تماس شماره این سرویس شما را قادر می 

 کند؟ سرویس انتظار مکالمه چگونه عمل می

پس از فشردن کلید  سازد تا در زمان مکالمه اگر تماس جدیدي با شما برقرار گردید، با در انتظار گذاشتن نفر اول این سرویس شما را قادر می
  .را فشار دهید (SWAP) براي انتقال بین این دو تماس نیز کافیست دکمه. بتوانید با نفر دوم مکالمه نمایید) دکمه سبز رنگ(برقراري ارتباط 

 (CALL DIVERT) سرویس انتقال مکالمه

در این . ه تلفن خود را روي خط دیگري منتقل نماییدشمار) جدول قسمت پیام صوتی(سازد تا در حاالت مختلف  این سرویس شما را قادر می
  .خواهد بود) اید اي که شماره تلفن خود را روي آن انتقال داده شماره(حالت هزینه مربوطه معادل هزینه تماس با شماره تلفن دوم 

 (CALL BARRING) سرویس محدودیت مکالمه

پس از برقراري . کارت خود اعمال نمایید هایی را روي سیم محدودیت ( آمده استذیال(سازد تا در حاالت مختلف  این سرویس شما را قادر می
شده و تنظیمات موردنظر را  CALL BARRING, CALL SETTING, SETTING سرویس به منظور تنظیمات خاص وارد منوي

  .)بوده و قابل تعویض است 1234معموال (نمایید سازي، رمز مربوطه را از دفتر خدماتی مربوطه دریافت  در هنگام درخواست فعال. اعمال نمایید

 سرویس فاکس و دیتا

وسیله تلفن ثابت  دهد که در حین حرکت و در جایی که برقراري ارتباط به سرویس فکس و دیتا در تلفن همراه این امکان را به مشترکین می 
 kb/s6/9 سرعت ارسال و دریافت اطالعات. رسال و دریافت نموددهی بتوان فاکس و دیتا را از طریق تلفن همراه ا میسر نیست در صورت آنتن

با اعالم تقاضاي سرویس فاکس و دیتا از سوي مشترك، یک شماره . رسد می kb/s170این سرعت به  GPRS گیري از فناوري است که با بهره
هزینه آبونمان سرویس فاکس . یابد یتا اختصاص میمنظور دریافت فاکس و د براي فاکس و یک شماره براي دیتا در مرکز سوییچ تلفن همراه به

  .ریال است و میزان شارژ در زمان برقراري ارتباط همانند هزینه مکالمه است10000و دیتا در هر دوره براي هر کدام 

  

 (Fixed Dialling) گیري ثابت سرویس شماره

این تعداد با توجه به گوشی (ود را صرفا به تعداد مشخص و و معین کارت خ گیري با سیم سازد تا امکان شماره این سرویس شما را قادر می 
  .محدود نمایید) شماره متغیر است 25الی  15همراه بین  تلفن
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 بیت بر ثانیه ؟؟ 

  ) مقدار بیت انتقال یافته در واحد زمان( واحد اندازه گیري سرعت انتقال داده ها  
 Digital Zoom بزرگنمائی دیجیتالی

در دوربین هاي عکاسی و دوربین تلفن هاي همراه است که با استفاده از الگوریتم هاي نرم افزاري محقق می شود و ) زوم(بزرگنمائی قابلیت  
  . کیفیت آن نسبت به زوم اپتیک در سطح پائین تري می باشند

 Flash Message پیغام فوري

 50ین امکان را به شما می دهد تا یک پیغام متنی که حداکثر می تواند این قابلیت که در بعضی از گوشی هاي همراه موجود می باشد ا 
باشد را به یک گوشی دیگر ارسال کند ، این پیغام به محض رسیدن به صورت فوري مستقیماً بر روي صفحه نمایشگر گوشی ) حرف(کاراکتر

  . مقصد نمایش داده می شود

 
 Theme پوسته یا قالب گرافیکی

 ز تم هاي مختلف می توانید ظاهر سیستم عامل گوشی خود را تغییر دهید که این تغییر شامل تغییر صفحه ي پیش زمینهشما با استفاده ا 

(Background)  می شود ، استفاده از تم ها باعث افزایش ... انواع آیکون ها و تغییر رنگ منوها و یا حتی سه بعدي شدن آن ها و غیره
  . یت را به شما می دهد تا رنگ ها و فونت ها و یا عکس هاي مورد عالقه ي خود را در گوشی خود ببینیدجذابیت گوشی می شود و این قابل

 Voice Mail پست صوتی

سرویسی که از طرف اپراتور تلفن همراه عرضه می شود و قابلیتی شبیه به منشی تلفن دارد و در هنگامی که شخص د ردسترس نباشد و یا  
  . ند تماس را جواب دهد ، پیغام شخص تماس گیرنده را ضبط می کندخاموش باشد و یا نتوا

  

 Redial تماس دوباره

  ) شماره آن را گرفته اید( تماس گیري مجدد با آخرین فردي که با او تماس گرفته اید  

 J2ME(Java 2 Micro edition جاوا براي دستگاه کوچک

  . هاي کوچک نظیر تلفن هاي همراه به کار می رود که براي دستگاه (Java) یک نسخه از پلت فرم جاوا 

 Dual Band دو بانده

در  GSM850 و GSM1900 در اروپا و یا GSM900و  GSM1800 تلفن همراهی که قابلیت کار با دو باند فرکانسی مختلف را دارد مثالً 
فرکانسی به منطقه اي دیگر با یک نوع باند فرکانسی دیگر می این قابلیت هنگامی کارآیی دارد که شما از یک منطقه با یک نوع باند . آمریکا 

  . همچنین تلفن هایی با قابلیت ساپورت کردن سه باند فرکانسی هم وجود دارد. روید 
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 Dual Mode دو حالته

 هاي آنالوگ و هم در شبکه (Digital)باشد می تواند هم در شبکه هاي دیجیتال  Dual Mode دستگاه موبایلی که داراي قابلیت 

(Analog) کارکند  
 

 TriBand سه بانده

تلفن هاي سه . می باشند  GSM900,GSM1800,GSM1900تلفن همراهی که قابلیت کار با سه باند فرکانسی مختلف را دارد که شامل  
  بانده داراي پشتیبانی کامل فرکانسی در اروپا و آمریکا و آسیا می باشند

 EMS Enhanced Message Service امسرویس تعمیم یافته ارسال پی

که کاربر را قادر می سازد تا ترکیبی از ملودي هاي ساده ، عکس ، صدا ، تصاویر متحرك و نوشته ها را به  SMS گسترش و ارتقاء در سیستم 
  همخوانی دارد بفرستد EMS دستگاهی که با سیستم

 IMEI International Mobile Equipment Identity سیستم جهانی تعیین هویت

یک کد منحصر به فرد که به هر گوشی تلفن همراه تعلق دارد و از آن طریق شناسائی می شود ، همچنین از طریق این کد می توان شرکت  
  . گوشی خود را مشاهده نمائید IMEI کد #06#*شما می توانید با وارد کردن . سازنده و مدل دستگاه را مشخص نموده 

 Roaming ن المللیسرویس رومینگ بی

ه این سرویس ، کاربر را قادر می سازد تا بتواند از سیم کارت خود در خارج از کشور و یا در محدوده ي خارج از شبکه مخابراتی خود استفاد 
  کرده و از امکانات سیم کارت بهره مند شود

 
 USB Universal Serial Bus گذرگاه سریال جهانی

به برخی لوازم جانبی کامپیوتر نظیر پرینتر ، اسکنر ، موس ، صفحه کلید به کار می رود  USB مپیوتر به وسیله کابلاین پورت ، براي اتصال کا 
 ، همچنین این امکان در برخی از گوشی هاي تلفن همراه نیز وجود دارد تا تلفن همراه خود را به کامپیوتر و یا به پرینتر وصل کنند سرعت

از کامپیوتر به موبایل و بالعکس می  MP3 می باشد و مناسب ترین گزینه براي ریختن فایل هاي حجیم نظیر2mbps  ،USBانتقال داده ها با 
  باشد

 Clamshell گوشی هاي تاشو

  . این اصطالح در مورد گوشی هاي تلفن همراه تاشو به کار می رود 

 Video Phone گوشی تصویري

  در آن ها وجود دارد( (Video Calling ی شود که امکان برقراري تماس هاي تصویرياین واژه به گوشی تلفن هاي همراهی گفته م 

 
 WLAN WIFI نسخه اي خاص از تکنولوژي

می ) متر 610(فوت  2000و در محیط هاي باز حدود ) متر  92متر تا  30حدود (فوت  300تا  100در محیط هاي بسته حدود  WIFI محدوده برد 
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  . مگابیت در ثانیه می باشد 11ه ها در آن باشد و سرعت انتقال داد
 WAP (Wireless Application Protocol قابلیت اتصال به اینترنت

  . قابلیتی که دارندگان تلفن هاي همراه را قادر می سازد تا از اینترنت استفاده کنند 
 AGPS  

از این سیستم بیشتر . ها دریافت کند ات را از ماهوارهتر اطالع کند تا سریع کمک می GPSبه سیستم  GPSیا کمک کننده  AGPSسیستم 
  .فعال نیست GPSشود که  هایی استفاده می یابی در مکان براي موقعیت

  

  )Geotagging(ژئوتگینگ 

هاي هاي کوتاه یا فید پیام  سایت، هاي مختلف همچون عکس، ویدئو، وب اضافه کردن اطالعات جغرافیایی به فایل) Geotagging(ژئوتگینگ 
RSS تواند با ژئوتگ کردن  کاربر می. این اطالعات شامل مختصات طول و عرض جغرافیایی فایل است و بیشتر براي عکس کاربرد دارد. است

  .عکس، موقعیت آن را با دوستانش به صورت آنالین به اشتراك بگذارد

  

RDS  

RDS ها و  هاي ترافیکی و بوق هاي در حال پخش، انواع پیام برنامه هاي متنی، اطالعات اش نمایش پیام سرویسی رادیویی است که وظیفه
، خواننده آهنگ یا  ، معرفی برنامه در حال پخش و نمایش نام شبکه، آهنگRDSترین خدمات  یکی از ساده. رادیوست FMها روي موج  آالرم

تواند با کمک این  همچنین کاربر می. ش هستندکلمه قابل نمای 8این اطالعات فقط به صورت حروف انگلیسی و حداکثر . گویندگان است
  .دار از وجود و شدت ترافیک مطلع شود هاي فاصله ها و بوق سرویس و دریافت سیگنال

زمان پخش  با این سرویس، یک برنامه در چند فرکانس مختلف به طور هم. دانست» فرکانس جایگزین«را باید  RDSهاي جالب  یکی از بخش
این تغییر فرکانس در . هاي رادیویی است به طوري که کاربر بتواند آنها را با وضوح بهتري بشنود ي پوشش بهتر برنامهاین کار برا. شود می

  .به طور مثال، فرکانس رادیو جوان در شهرهاي مختلف، متفاوت است. افتد ایران از شهري به شهر دیگر اتفاق می

  

  OS سیستم عامل

اندروید  .هاي عامل معروفند از سیستم... سیمبیان، اندروید و. شود گوشی روي آن اجرا و نمایش داده می هاي متفاوت محیطی است که برنامه 
هاي جدید است که امکان دسترسی به بسیاري کارکردها را سهل  هاي عامل اکثر گوشی اکنون گسترش زیادي پیدا کرده و از جمله سیستم

   .کند می
 Java جاوا

هایی روي گوشی اجرا شود تا شما بتوانید کارهایی مثل خواندن کتاب، گوش دادن به  دهد برنامه یسی است که اجازه مینو یک نوع زبان برنامه 
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  .بهتر است گوشی از جاوا پشتیبانی کند. موسیقی، اجراي بازي و مانند آنها را براحتی انجام دهید
AAC 
  .است Advanced Audio Coding مخفف

Format این.ي صوتی میباشد برخالف حجم پایین خود از کیفیت باالیی برخوردار استخاصی از فایل ها format  جایگزین خوبی براي
  میباشد ++AACو +AAC انواع جدید این فرمت.میباشد mp3 فایل هاي

A2DP 
اجراي است و براي  Bluetooth این تکنولوژي تکمیل کننده فناوري.است advanced audio distribution profile مخفف

مهمترین ویژگی این تکنولوژي این است که بر خالف هدست هاي .استریو موسیقی بر روي هدفون و یا اسپیکر از طریق بی سیم میباشد
  سیمی استریو که از دو مسیر براي انتقال صدا استفاده میکنند،این فناوري تنها از یک مسیر صدا را به صورت استریو منتقل میکند

 
Antenna 

در برخی گوشی ها این قطعه به صورت داخلی و در برخی دیگربه صورت .ي ایست که براي ارسال و دریافت امواج رادیویی به کار میرودقطعه ا
  .خارجی تعبیه شده است

APN 
  .است Access point name مخفف

APN  براي دسترسی به شبکه هایی مانند ) مانند اسم یک وب سایت(نوعی اسمGPRS/EDGE/UMTS معموال اوپراتورهاي .یباشدم
  .تلفن همراه از این عنوان براي استفاده کاربران از شبکه استفاده می کنند

  

 
Audio Jack 

 3.5ها از جک استاندارد  Mp3 player اغلب دستگاه هاي دیجیتال مانند کامپیوتر و.محل اتصال سیم هدفون به تلفن همراه می باشد
اما در حال .ر گوشی هاي موبایل بسته به کارخانه سازنده از جک هاي استاندارد خاص خود استفاده می شودولی د.میلیمتري استفاده می کنند

میلیمتري استفاده شده است و یا در برخی دیگر بر روي هدست آنها خروجی این  3.5حاضر در بسیاري از گوشی ها از جک هاي استاندارد 
  .ه دیگر دستگاه هاي پخش صدا را داشته باشندجک تعبیه شده است که براحتی قابلیت اتصال ب

 
AV RCP 

 
  .است Audio/Video Remote Control Profile مخفف

با .که از طریق بلوتوث کار می کنند استفاده میشود (Multi Media)این تکنولوژي براي کنترل و عملکرد دستگاه هاي چند رسانه اي
معموال در دستگاه .را به صورت بیسیم کنترل کرد...و  Play,Pause,Stop,Next نظیر استفاده از این فناوري می توان عملکرد هایی
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  .براي کنترل عملکرد هاي دستگاه استفاده می شود AV RCP استفاده می شود از A2DP هایی که از تکنولوژي

Automatic Answer 
د تا به تماس دریافت شده بدون نیاز به فشردن کلید خاصی پاسخ این قابلیت به کاربر اجازه میده. می باشد” پاسخ گویی خودکار“به معناي 

  گوید

Automatic Redial 
  .می دهد) اتوماتیک(این ویژگی امکان شماره گیري مجدد آخرین شماره وارد شده را در صورت اشغال بودن خط مخابراتی بطور خودکار 

Battery Capacity 
  .اندازه گیري شده و نشان داده می شود (mAh) اتري با واحد میلی آمپر ساعتظرفیت ب. می باشد” ظرفیت باتري“به معناي 

 
Battery Empty 

  .اخطاري است که خالی شدن یا تمام شدن شارژ باتري را نشان میدهد

 
Battery Indicator 

  .فن همراه نشان می دهدآیکون یا نمادي است که میزان شارژ باتري را به کاربر تل. می باشد” شاخص شارژ باتري“به معناي 

Beep 
  .می باشد” صداي کوتاه بیپ“به معنی 

Belt clip /Holsters/Holders 
به کمربند، ) کیف(این نگهدارنده به کاربر امکان می دهد که تلفن همراه خود را در داخل پوششی . می باشد” نگهدارنده کمربندي“به معناي 

  .نکه آنرا در درون اتومبیل خود به داشبورد متصل نمایدکیف دستی و یا جیب خود متصل نماید و یا آ

Broadcast Receiver 
  .می باشد "دریافت کننده سیگنالها یا امواج منتشر شده یا پخش شده  "به معنی 

Builtin Camera 
  .به دوربین عکاسی تعبیه شده در تلفن همراه گفته می شود

Car Kit 
  .را در داخل اتومبیل فراهم می آورد (Hands Free) ی است که امکان استفاده از هندز فريکیت. می باشد” کیت خودرو“به معناي 

Card Reader 
  .یکی از لوازم جانبی جهت ورود اطالعات است. وا سط یا را بط میان کارت حافظه و کامپیوتر می باشد. گفته می شود” کارت خوان“به 

Data Interface Link 
ود که سبب اتصال تلفن همراه به کامپیوتر براي انتقال دیتا از تلفن همراه به کامپیوتر و بلعکس، و اتصال تلفن همراه به به متعلقاتی گفته میش
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  .دستگاه فاکس می گردد

Data 
نمادها می  این اطالعات شامل اعداد، حروف و. به اطالعات قابل پردازش توسط یک دستگاه می گویند. می باشد” اطالعات“یا ” داده“به معناي 

  .باشد

Data Cable 
  .کابلی است که با آن قادر به متصل نمودن تلفن همراه به کامپیوتر خواهید بود. می باشد” کابل دیتا“به معناي 

 
Dead Spot 

  .به محدوده اي گفته می شود که تحت پوشش سرویس و خدمات اپراتور تلفن همراه نمی با شد. می باشد” نقطه کور“به معنی 

 
Satelite Phone 

  .سیم کارتی است که تلفنهاي همراه را توسط شبکه هاي ماهواره اي به یکدیگر مرتبط می سازد. می باشد” تلفن ماهواره اي“به معناي 

  آشنایی با اصطالحات مرتبط با تلفن همراه

BANDWIDTH بصورت بیت و یا .دد پهناي باند میگویندپهناي باند به میزان معینی داده که میتواند در مقطع ثابتی از زمان منتقل گر
 . نشان داده میگردد (Hertz) و یا بسامد در ثانیه (BPS)بایت در ثانیه

 
 KEYPAD صفحه شماره گیر صفحه کلید تلفن همراه. 

 
 ANTENNA آنتن آنتن بخشی از تلفن همراه است که فرکانسهاي مخابره شده را دریافت و یا ارسال میکند. 

 
 AIR TIMEهم تماسهاي ارسالی و هم دریافتی.ان تماس میزان زمانی است که صرف مکالمه با تلفن همراه میگرددزم. 

 
 SIGNAL STRENTH METER آیکونی در تلفن همراه که میزان توان نسبی سیگنال دریافتی را نشان میدهد): سیگنال سنج. 

 
 SCROLL KEYS ی واقع در صفحه شماره گیر که به کاربراجازه میدهد در طول منوي کلید و یا کلیدهای): کلیدهاي باال وپایین برنده

 .اصلی باال و پایین رود
 

 .منو منوي اصلی تلفن همراه که فهرست گزینه هاي موجود را در اختیارتان قرار میدهد 
 

 END پایان دگمه اي واقع بر صفحه کلید که به مکالمه خاتمه میدهد. 
 

 DATA اعداد، حروف و نمادها(زش توسط دستگاه داده اطالعات قابل پردا( 
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 DEAD SPOT نقطه کور محدوده اي که تحت پوشش سرویس تلفن همراه نمیباشد. 
 

 DIMENTIONS ابعاد تلفن همراه. 
 

 WEIGHT وزن تلفن همراه که معموال به اونس میباشد. 
 

 PHONE LOCK اد غیر مجازقفل تلفن همراه بمنظور جلوگیري از استفاده افر): قفل تلفن. 
 

 KEYPAD LOCK قفل صفحه کلید بمنظور جلوگیري از فشرده شدن اتفاقی دگمه ها. 
 

 MASTER RESET برگرداندن به حالت اولیه کارخانه که سبب پاك شدن تمام تنظیمات و حافظه کاربر میگردد. 
 

 VOICE RECOGNITION یدبه تلفن امکان میدهد به فرامین صوتی پاسخ گو): تشخیص صدا. 
 

 CLOCKساعت تلفن همراه. 
 

 ALARM CLOCK زنگ اخبار تلفن همراه. 
 

 CALENDER تقویم در تلفن همراه. 
 

 REMINDER یاداوري کننده در تلفن همراه . 
 

 GAMES بازیهاي تلفنهاي همراه معموال توسط برنامه جاوا نوشته میگردند. 
 

 SCREEN SAVER لفن همراه بروي صفحه نمایش پدیدار میگرددتصویري که هنگام بال استفاده ماندن ت. 
 

 PDA کنترل و مدیریت آدرسها، . دستگاه قابل حمل و کوچک که بعنوان سازمان دهنه الکترونیکی عمل میکند): دستیار دیجیتال شخصی
 .قرار مالقاتها، نت برداري ها، برنامه هاي آتی و غیره را بعهده میگیرد

 
 GPS ماهواره،کامپیوتر هاي پیشرفته و فرستنده و گیرنده هاي متعدد که بمنظور  24سیستمی متشکل از : )سیستم موقعیت یاب جهانی

با در اختیار داشتن یک گیرنده جی پی اس شما قادر خواهید بود موقعیت دقیق خود را در .تعیین طول و عرض جغرافیایی بکار گرفته میشود
 .ی نیز کنیدسطح زمین یافته و از طریق آن اقدام به جهت یاب

 
 FLASHLIGHT چراغ قوه. 

 
 MP3 PLAYERقابلیت تلفن همراه در ضبط و پخش فایلهاي با فرمت MP3. 

 
 DUAL BAND به این معنی که قادر است از . چیست؟ به قابلیت تلفن همراه در تغییر فرکانسهاي ارتباطی اطالق میگردد) باند دوگانه

 .براي ارسال و دریافت تماس استفاده کند 1900MHZو هم  800MHZفرکانسهاي دیجیتالی 
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 TRI BANDچیست؟ تلفن همراهی که قادر است هر فرکانس دیجیتالی را پشتیبانی کند) باند سه گانه. 

 
 DUAL MODE چیست؟ به تلفنهاي همراهی که قادر میباشند هم از سیستم دیجیتال و هم سیستم آنالوگ استفاده کنند ) حالت دوگانه

 .دداطالق میگر
 

 CARRIER یا همان اپراتورتلفن همراه. به کمپانی تامین کننده سرویسهاي ارتباطات راه دور بی سیم کریر میگویند. 
 

 NETWORK شبکه فرستنده امواج مخابراتی تلفن همراه. 
 

 SERVICE PLAN ش شماره تلفن، ارسال عدم نمای: نوع خدمات نوع سرویسی که مخابرات به کاربران تلفن همراه ارائه میدهد مانند
 .پیام کوتاه، ویدئو کنفرانس و غیره

 
 SERVICE AREA=COVERAGEمحدوده هاي جغرافیایی تحت پوشش اپراتور تلفن همراه. 

 
 GSM کشور جهان مورد استفاده قرار  60استاندارد جهانی ارتباطات دیجیتالی تلفن همراه که در ): سیستم جهانی ارتباطات تلفن همراه
 .میگیرد

 
 UMTS این اصطالح مترادف نسل سوم تلفنهاي همراه میباشد. میباشد "سیستم جهانی ارتباطات راه دور تلفن همراه"سر نام کلمات. 

 
 GPRS این تکنولوژي امکان انتقال حجم و سرعت باالي داده را فراهم میآورد): سرویس بسته هاي امواج رادیویی. 

 
 SIM کارت پالستیکی کوچک و قابل حمل که اطالعات مربوط به شماره تلفن مشترك،اطالعات  )سیم کارت(ماژول شناسایی مشترك

  .را در خود ذخیره میکند ..کاربر،دفترچه تلفن کاربر و
 تکنولوژیهاي شبکه تلفن همراه

 
FDMA  درایـن تکـنـولوژي براي هر تلفن همراه یک فرکانس مجزا تعلق میگیرد. 
TDMA ـی تماس هـاي تـلـفـنی را در قــالب بـــسته هایی از داده بر طبق زمان تقسیم بندي میکنداین تکنولوژي دیجـیـتـال. 
CDMA این تکنولوژي ما را قادر میسازد حجم باالیی از داده و صوت را توسط یک فرکانس یکسان همزمان مخابره کنیم. 

 

 نسلهاي تلفن همراه

 G1  میدادندنسل اول که تلفنهاي همراه آنالوگ را تشکیل. 
 G2 نسل دوم تلفنهاي همراهی که از سیستم دیجیتالی بهره میگیرند. 
 G3  صورت میگیرد) مگابایت در ثانیه 2تا (نسل سوم تلفنهاي همراه که انتقال داده ها در آن باسرعت باال. 
 G4 ذیر بوده و براي مشاهده برنامه هاي تلویزیونی مگابایت در ثانیه امکان پ 20نسل چهارم تلفنهاي همراه که در آن انتقال داده ها با سرعت

  . مناسب میباشد
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 کدهاي تلفن همراه
 

 SECURITY CODE  رقمی که از استفاده غیر مجاز تلفن جلوگیري به عمل می آورد 5یک کد. 

PIN   کد یک کد چند رقمی میباشد که از سیم کارت شما در مقابل استفاده غیر مجاز محافظت میکند. 

PUK   رقمی میباشد که براي تغییر کد سد کننده 8یک کد معموال کد PIN مورد نیاز میباشد. 

GLOBAL ROAMING  قابلیت برقراري و دریافت تماس تلفنی و یا ارسال و دریافت SMS  با همان سیم کارت عادي خودتان در خارج
 .از کشور

ERI  عال بودن حالت رومینگ را نشان میدهدآیکونی است روي صفحه نمایش تلفن همراه که فعال و یا غیر ف. 

SATELITE PHONE  سیم کارتی است که تلفنهاي همراه را توسط شبکه هاي ماهواره اي به یکدیگر مرتبط میسازد. 

PRE-PAID CARD  از پیش تعیین شده اي میتوانید بهره برداري کنید)دقیقه (سیم کارتی است که از آن به میزان زمان.  

 

 ابل شارژ تلفن همراهانواع باطري ق

NICD در صورتی که پیش از خالی شدن کامل اقدام به شارژ مجدد آنها کنیم . کادمیوم مدل قدیمی باطریهاي قابل شارژ میباشند-نیکل
 .آسیب میبینند

NIMH فلز هیدروژن دار ظرفیت آن از نوع قبلی باال تر میباشد-نیکل. 

LI-ON عمر آن نیز طوالنیتر بوده و از لحاظ زیست . ذکور کم حجم تر، سبک تر و گرانقیمت تر میباشدیون لیتیوم این نوع باطري از انواع م
  .محیطی نیز آالیندگی کمتري دارد

 

 انواع شارژر تلفن همراه

AC CHARGE شارژر معمولی تلفنهاي همراه: شارژر برق شهري. 
RAPID CHARGERساعت شارژ کند 4را ظرف مدت شارژري که قادر است باطري تلفن همراه : شارژر سریع. 

CAR CHARGER شارژري که با اتصال به فندك خودرو باطري تلفن همراه را شارژ میکند: شارژر خودرو. 
BUILT-IN CHARGER شارژري است که درون خود تلفن همراه تعبیه میگردد و به شما امکان میدهد تلفن را بمنظور : شارژرداخلی
  .تصل سازیدشارژ مستقیما به برق شهري م

 اصطالحات مرتبط با باطري تلفن همراه
 

BATTERY CAPACITY ظرفیت باطري بصورت میلی آمپر در ساعت: ظرفیت باطري (MAH) اندازه گیري میشود. 
BATTERY INDICATOR آیکونی است که میزان شارژ باطري را به شما نشان میدهد: شاخص باطري. 

BATTERY EMPTY  :ژ باطرياخطار خالی شدن شار. 
TALK TIME مدت زمانی است که باطري طی برقرار بودن تماس شارژ باقی میماند: زمان مکالمه. 
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STANDBY TIME  :مدت زمانی است که باطري طی روشن بودن تلفن اما غیر فعال بودن آن شارژ باقی میماند: زمان حالت انتظار.  

 انواع تلفن همراه از لحاظ شکل ظاهري

FLIP-OPEN این نوع تلفنها داراي دو بخش میباشند که توسط یک لوال روي یکدیگر تا میگردند: وندهتا ش. 
SLIDE این نوع تلفنهاي همراه داراي یک بخش فوقانی بوده که روي بخش زیرین و اصلی بصورت کشویی قابل حرکت میباشد: کشویی 

STANDARD نوع معمولی تلفنهاي همراه میباشد: استاندارد.  

 صفحه نمایش تلفنهاي همراه اصطالحات
LCD صفحه نمایش رایج تلفنهاي همراه که از دو ماده پالریزه و کریستال مایع میان آنها تشکیل یافته است: کریستال مایع. 

MONOCHROME LCD نوع سیاه و سفید ال سی دي میباشد: ال سی دي تک رنگ. 
COLOR LCD ال سی دي هاي رنگی به چند نوع: ال سی دي رنگی STN-TFD-TFT  نوع . تقسیم بندي میگردندTFT  وضوح باالتر

را  TFT ارزان بوده و از و ضوح TFDنوع.را ندارد TFT ارزان قیمت بوده ولی وضوح STN نوع.و ضخامت کمتري داشته اما گرانقیمت است
 .نیز برخوردار میباشد

TOUCH SCREEN ید بودد توسط قلم دیجیتالی اقدام به نوشتن و یا در این نوع صفحه نمایش قادر خواه: صفحه حساس به لمس
 .جستجو در منو کنید

STYLUS=DIGITAL PEN قلم ویژه وارد کردن اطالعات به صفحه نمایش تلفن همراه: قلم دیجیتالی. 
BACKLIT ILLUMINATION قابلیتی در تلفنهاي همراه که با تابش نور از سمت عقب سبب روشن گشتن صفحه : روشن سازي

  )بمنظور دید بهتر در تاریکی.(یش و یا صفحه شماره گیر میگرددنما

  
 اصطالحات مربوط به زنگ و صداي تلفن همراه

SILENT RINGER در این حالت تماسهاي دریافتی تنها با نور چشمک زن اطالع داده میگردد: زنگ خاموش. 
SILENT KEYPAD ولید نمیگردددر این حالت هنگام فشردن دگمه هاي صفحه کلید صدایی ت. 

VIBRATION ALERT در این حالت تماسهاي دریافتی با ایجاد لرزش و ارتعاش تلفن همراه اطالع داده میشود: حالت ویبره. 
RINGTONE آهنگ زنگ تلفن همراه. 

RINGTONE COMPOSER صفحه  نرم افزاري درون تلفنهاي همراه که شما را قادر میسازد با فشردن متوالی کلیدهاي: ساخت آهنگ
 .شماره گیرنده آهنگ زنگ دلخواه خود را بسازید

MONOPHONIC RINGTONE  تنها یک نت ساده را مینوازد. آهنگهاي زنگ تک نت. 
POLYPHONIC RINGTONE  که سبب میگردد آهنگ .آهنگهاي زنگی که قادر به نواختن نتهاي متعدد بصورت همزمان میباشد

 .طبیعی تر بنظر آید
REAL TONE  بصورت.ا آهنگ طبیعیزنگ ب MP3)( 

SPEAKER PHONE آیفون در تلفن همراه که صدا را بلند تر از حالت معمول از بلندگو پخش میکند. 
VOLUME CONTROL کنترل صدا تنظیم بلندي صدا. 

MUTE قطع صداي تلفن. 
BEEPصداي کوتاه بیپ.  
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 اصطالحات مربوط به پیغامها ، اینترنت دورنگار

SMS کاراکتر 160به مشترك امکان میدهد تا یک متن کوتاه را ارسال کندتا : تاهسرویس پیام کو 
SMS CHAT :چت توسط سرویس پیام کوتاه . 

EMS در این نوع سرویس کاربر قادر خواهد بود متنها ي فرمت شده، آهنگ، تصویر، اصوات و تصاویر متحرك را : سرویس پیام توسعه یافته
 .در قالب پیام ارسال کند

MMS پیشرفته ترین نوع سرویس ارسال پیام که کاربر قادر است فیلم ویدئویی و صدا را همراه با متن ساده : رویس پیامرسان دیجیتالس
 . ارسال دارد

MESSAGE ALERT :نشانگري که پست صوتی ناموفق را اطالع میدهد. 
ICONS تصاویر ساده اي که میتوان آنها را همراه با متن: نماد تصویري SMS ه تلفنهاي همراه دیگر ارسال کردب. 
INBOX محل ثبت پیامهاي دریافتی: ورودي. 

EMAIL CAPABILITY قابلیت تلفن همراه در ارسال و دریافت ایمیل توسط مودم. 
DATA/FAX CAPABILITY :قابلیت تلفن همراه براي دریافت و ارسال دورنگار و داده، دسترسی به اینترنت و ارسال ایمیل. 

PICTURE MESSAGING :ارسال تصویرهاي ساده توسط SMS. 
VOICE MAIL سرویسی که تماسهاي دریافتی را پاسخ داده و پیغامهاي صوتی دریافتی را ثبت و ضبط میکند: پست صوتی. 

ANSWERING MACHINE ضبط صداي کاربر و پاسخ گویی خودکار هنگام دریافت تماس توسط آن: منشی تلفن. 
PAGER بلیت تلفن همراه را مبدل به پیجر میکنداین قا: فراخوان. 

WAP استانداردي است که تلفن همراه را قادر به سیر و دسترسی به اینترنت میسازد: پروتوکل کاربري بیسیم. 
HDML زبان برنامه ریزي طراحی صفحات وب ویژه تلفنهاي همراه. 

MICRO-BROWSER جستجوگر اینترنت ویژه تلفن همراه  
  

 به نحوه اتصال تلفن همراه به دیگر لوازم اصطالحات مربوط
USB یک رابط میان کامپیوتر و دیگر لوازم الکترونیکی همچون موبایل میباشد: گذرگاه سریال جهانی. 

DATA INTERFACE LINK متعلقاتی که سبب اتصال تلفن همراه براي انتفال داده به کامپیوتر و یا دستگاه فکس میگردد. 
BLUETOOTH نولوژي بیسیمی میباشد که لوازم الکترونیکی همچون تلفن، کامپیوترها و دیگر تجهیزات را بدون سیم و بلوتوس تک

 )البته در فواصل نزدیک(. توسط فرکانسهاي رادیویی کم قدرت به یکدیگر متصل میسازد
IrDA=INFRARED PORT ستگاه الکتریکی مانند تلفن این تکنولوژي به شما امکان مبادله اطالعات میان دو د: پورت مادون قرمز

 .بدون سیم و با بکارگیري امواج مادون قرمز.همراه با کامپیوتر را میدهد
EXPANSION /MEMORY CARD انواع کارتهاي .کارتهاي حافظه سبب افزودن حافظه بیشتر به تلفن همراه میگردند: کارت حافظه

 .میباشند SD-MINISD-MMC-STICK MEMORY-SMC:حافظه شامل
CARD READER واسط میان کارت حافظه و کامپیوتر میباشد: کارت خوان. 

PC SYNC این قابلیت به کاربر امکان میدهد تا تلفن همراه خود را توسط کابل دیتا به کامپیوتر متصل سازد. 
DATA CABLE کابلی است که با آن قادر به متصل ساختن تلفن همراه به کامپیوتر خواهید بود: کابل دیتا. 
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 اصطالحات مربوط به دوربین

BUILT-IN CAMERA دوربین عکاسی تعبیه شده در تلفن همراه. 
CAMERA RECORDER دوربین فیلمبرداري. 

FLASH فالش دوربین. 
DIGITAL ZOOM بزرگنمایی لنز دوربین بصورت دیجیتال. 

MEGAPIXEL دهدمگاپیکسل میزان وضوح وکیفیت دوربین عکاسی و فیلمبرداري را نشان می. 
VIDEO CLIP کلیپهاي ویدیویی.  

  
 اصطالحات مربوط به لوازم جانبی تلفن همراه

 
FACE PLATE قاب تلفن همراه میباشد که در برخی از مدلها شما قادر به تعویض آن میباشید: قاب. 
HANDS-FREE گاهداشتن گوشی با دست به وسیله اي است که به شما امکان میدهد تا با تلفن همراه خود بدون نیاز به ن: هندز فري

 .مکالمه بپردازید
CASE جلد براي محافظت از تلفن همراه. 

RADIATION SHIELD وسیله اي براي جذب امواج مضر تلفن همراه: اشعه گیر. 
HEAD SET هد ست همان هندز فري میباشد. 

STRAP بند تلفن همراه. 
BELT CLIP/HOLSTERS/HOLDERS شما امکان میدهند تا تلفن همراه خود را به کمربند،کیف دستی  این لوزم به: نگاهدارنده ها

 .و یا آنکه آن را درون اتومبیل خود به داشبورد اتصال دهید.و یا جیب خود متصل کنید
CAR KIT شارژر: کیت معموال شامل. کیتی است که امکان استفاده از هندز فري در داخل اتومبیل براي شما فراهم می آورد: کیت خودرو ،

 .مدلهاي پیشرفته تر آنتن و بلندگوهاي اضافی را نیز شامل میگردد. نگهدارنده، هندز فیري، میباشد
  

 اصطالحات مربوط به شماره گیري و برقراري ارتباط

PHONE BOOK محل ذخیره سازي شماره تلفن ها و اسامی مربوط به آنها: دفترچه تلفن. 
INCOMING CALL  تماس دریافتی . 

MEMORY DIALING شماره تلفنهاي پر استفاده را میتوان ذخیره نمود و با فشردن یک دگمه تماس را برقرار : شماره گیري حافظه اي
 .ساخت

MULTIPLE NUMBER با این قابلیت قادر خواهید بود براي یک نام در دفترچه تلفن خود چندین شماره تلفن : شماره هاي متعدد
 .اختصاص دهید

MULTIPLE/ANY KEY ANSWER با این قابلیت قادر خواهید بود به تماس دریافتی با فشردن هر کدام از کلید : پاسخ با هر دگمه
 .هاي تلفن پاسخ گویید

CALL FORWARDING/DIVERT انتقال و یا دایورت تماسها به تلفن همراه و یا ثابت دیگر: انتقال مکالمه. 
PHOTO IDیک شماره تلفن خاص که هنگام برقراري تماس توسط آن شماره عکس اختصاص یک عکس و تصویر به : تصویر شناسنده

 .مورد نظر نمایش داده میگردد
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RINGER ID اختصاص یک آهنگ زنگ به یک شماره تلفن خاص: زنگ شناسنده. 
SPEED DIALING ا سه شماره به شما امکان میدهد تا با یک شماره تلفن از پیش تعیین شده با فشردن یک، دو و ی: شماره گیري سریع

 .ابتدایی آن تماس را برقرار سازید
VOICE ACTIVATED DIALING شماره گیري توسط فرامین صوتی بجاي شماره گیري دستی: شماره گیري صوتی. 

CONFERENCE CALLING  جانبه برقرار سازد 3فرد دیگر مکالمه  2به کاربر امکان میدهد تا همزمان با : جانبه 3مکالمه. 
EMERGENCY DIALING شما قادر خواهید بود حتی در صورت .ذخیره یک شماره تلفن مهم در حافظه تلفن: شماره گیري اضطراري

 .قفل بودن تلفن با این شماره تماس برقرار کنید
ACTIVE FLIP COVER قابلیتی در تلفتهاي تا شونده که کاربر قادر میباشد با گشودن صفحه پوشاننده صفحه کلید به تماس پاسخ

 .گوید
AUTAMATIC ANSWER این قابلیت به کاربر اجازه میدهد تا به تماس دریافتی بدون نیاز به فشردن هر گونه : پاسخ گویی خودکار

 .این حالت همراه با هندز فري فعال میگردد. کلیدي پاسخ گوید
MISSED CALL  تماس ناموفق و پاسخ داده نشده. 

REDIAL  شماره گیري مجدد آخرین شماره. 
AUTOMATIC REDIAL  شماره گیري مجدد در صورت اشغال بودن خط بطور خودکار. 

CALL BLOCKING دریافت و یا برقراري تماس با یک شماره تلفن خاص را در دستگاه سد میکند: سد تماس. 
CALL WAITING با شنیدن صداي این سرویس به کاربر اجازه میدهد که حین مکالمه از تماس دوم خود مطلع گشته : انتظار مکالمه

 بدون نیاز به قطع تماس پیشین.و به آن پاسخ گوید) بیب
CALLER IDCLI و حتی نام تماس گیرنده را نمایش میدهد قابلیتی که شماره تلفن. 

CALL LOG/REGISTER به کاربر امکان میدهد تا شماره هاي پیشین ارسالی و دریافتی خود را مشاهده : اطالعات وآمار ثبت تماسها
 .یدنما

RECIEVED CALL تماسهاي دریافتی. 
ERASE RECENT  این حالت تمام اطالعات تماسهاي اخیر را پاك میکند. 

  
  

  

  

  

  



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرست                                       باید بدانید) موبایل ( آنچه از تلفن همراه 
 

59 
 

  باطري در تلفن همراه بخش 

  
 :ه می شوددر باتري ها به دو مورد توج. باتري هاي مورد بحث ما، باتري هایی با قابلیت شارژ شدن هستند. همه با باتري و مفهوم آن آشنایی دارند

 ظرفیت باتري -1

معموال ظرفیت باتري گوشی ها بر حسب میلی آمپر بیان . منظور از ظرفیت باتري، مقدار بار الکتریکی که در مدت زمان خاص می توان از باتري دریافت نمود
 .می شود

 مدت زمان استفاده از باتري بر حسب ساعت -2

ساعت می تواند انرژي الکتریکی براي گوشی فراهم کند تا روشن بماند؛ بدون در نظر گرفتن فعالیت هاي  یعنی این که باتري تا چند :آماده به کار - الف
 .جانبی

 .یعنی این که باتري تا چند ساعت می تواند انرژي الکتریکی را براي گوشی در حالت مکالمه فراهم کند تا گوشی روشن بماند :مکالمه - ب

 .تقسیم می شوند لیتیوم - پلیمر یونو  لیتیوم -یوني مورد استفاده در گوشی ها به دو نوع امروزه متداولترین انواع باتري ها

 لیتیوم - باتري هاي یون

 

از جمله خصوصیات این باتري ها . این باتري ها که امروزه مصرف بسیار زیادي در تلفن هاي همراه دارند، بیشترین ظرفیت انرژي الکتریکی را فراهم می کنند
 .به موارد زیر اشاره کردمی توان 
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 .به دشارژ کامل نیاز ندارد .1
 .نیاز ندارد break-in به دوره ي .2
 .طول عمر باالیی دارند .3

شارژ مجدد شود،  هرچند این باتري ها در هر زمانی که بخواهید قابلیت شارژ شدن را دارند، اما زمانی که باتري به صورت کامل تخلیه نشده باشد و شروع به
 .اهش می یابدطول عمر آن ک

 لیتیوم -باتري هاي پلیمر یون

این باتري ها . لیتیوم بسیار نازك تر هستند -تفاوت اصلی این باتري ها در آن است که پلیمرهاي یون. لیتیوم هستند -این باتري ها بسیار شبیه باتري هاي یون
شرکت سونی اریکسون از این مدل باتري بیشتر در گوشی . ت باالتري دارندبسیار سبک هستند و در برابر شارژ بیش از حد مقاومت خوبی دارند؛ البته قیم

 .هایش استفاده می کند

 

 تلفن همراهطریقه نگهداري و افزایش طول عمر باطري گوشی 

معنی است که باتري  زمانی که شارژ گوشی ناگهان تخلیه می شود به این .یکی از مهم ترین مشکالت گوشی هاي تلفن همراه مربوط به باتري آن ها است
توان مورد نیاز  کارایی خود را از دست داده است و یا یکی از دالیلی که گوشی هنگام کار با برنامه هاي مختلف هنگ می کند، عدم توانایی باتري در تامین

  .ب باتري هاي لیتیومی کاربرد دارداي اغلاین توصیه ها بر  گرچه.با رعایت مواردي جزیی می توان عمر باتري هاي موبایل را افزایش داد. است  گوشی

 :شارژ اول ●
ساختار باتري هاي لیتیومی با سایر باتري ها متفاوت است و شارژهاي اولیه  .زمانی که براي اولین، بار گوشی را شارژ می کنید ظرفیت باتري مشخص می شود

باطري (مراه باشد به این معنی که ابتدا اجازه دهید شارژ اولیه بطور کامل تخلیه شوداولین استفاده از گوشی نباید با شارژ ه. در آن ها اهمیت زیادي دارند
در گوشی هاي موبایل که داراي باتري هاي . زمان این شارژ معموال به ظرفیت باتري وابسته است. و سپس گوشی را بطور کامل شارژ کنید) دستگاه خالی شود

این عمل را براي بار دوم . ساعت افزایش پیدا کند 12فی خواهد بود اما در لپ تاپ ها بهتر است این زمان تا کوچکی هستند زمانی بین شش تا هشت ساعت کا
این نکته براي دفعات اول نقش موثري در . و سوم هم تکرار کنید و هر بار تا تمام شدن کامل ذخیره باتري و خاموش شدن دستگاه از شارژ مجدد استفاده نکنید

اگر کار ضروري با دستگاه ندارید آن را . دارد به همین دلیل بهتر است نصب نرم افزار و مواردي از این دست را تا چند روز به تعویق بیاندازیدطول عمر باتري 
ه نکنید و اجازه معموال بعد از یکی دو ساعت گوشی پیغام پایان شارژ را نشان خواهد داد اما در دفعات اول به این پیام توج. حین شارژ کردن خاموش کنید

 .باتري همچنان ادامه داشته باشد   دهید شارژ
 
 :دفعات شارژ ●

البته این محدودیت ها زیاد نیست و براي سال ها کافی خواهد بود با این حال برخی موارد می . باتري ها معموال از نظر دفعات شارژ محدودیت هایی نیز دارند
شارژ بیش از اندازه هم براي گوشی . ارژ، باتري را بطور کامل شارژ کنید و تا قبل از پایان آن، آداپتور را جدا نکنیددر هر بار ش. تواند به دوام باتري کمک کند

برخی افراد طبق عادت شب ها . مناسب نیست و بهتر است زمانی که پیام پایان شارژ ظاهر شد تا چند دقیقه به شارژ ادامه دهید و سپس شارژر را جدا کنید
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زمانی که گوشی را . است USB نکته دیگر استفاده از رابط. این روش نیز براي باتري مناسب نیست. شارژ می کنند و این اتصال تا صبح برقرار است باتري را
اگر این  .رژ خواهد بودهر بار اتصال به معنی یکبار استفاده از شا. براي انتقال فایل ها به کامپیوتر متصل می کنید به صورت خودکار شارژ باتري آغاز می شود

 .کار را بیش از حد معمول انجام می دهید احتمال کاهش عمر باتري نیز وجود دارد
 
 :شارژ مناسب ●

البته امروزه استانداردهایی براي . برخی از آداپتورها ممکن است از نظر شدت جریان با گوشی سازگار نباشند. از آداپتور متناسب با گوشی خود استفاده کنید
به همین دلیل می توان از یک شارژر براي چندین نوع گوشی مختلف . اپتورها وجود دارد و اغلب گوشی ها نیز بر اساس این استانداردها عمل می کنندآد

. دن باتري خواهد شدشارژ گوشی در هواي گرم نیز باعث آسیب دی.یکی از دالیل داغ شدن باتري هنگام شارژ می تواند با آداپتور آن مرتبط باشد. استفاده کرد
اگر هواي داخل اتومبیل گرم است و یا گوشی زیر نور آفتاب قرار دارد بهتر است آن را تا زمان خنک شدن . این اتفاق معموال در اتومبیل ها بسیار دیده می شود

با این حال مواردي بوده است که شارژ باتري در هواي بسیار  استانداردهاي ایمنی براي باتري ها باعث می شوند تا امنیت آنها افزایش پیدا کند. اصال شارژ نکنید
 .شده است  آسیب هم  گرم به دلیل فعل و انفعاالت شیمیایی باعث انفجار باتري و

 
 :تمیزکردن اتصاالت ●

آلودگی ها می توانند باعث افزایش مقاومت این . اگر اتصاالت و پین هایی که به باتري متصل می شوند تمیز نباشند، جریان برق به درستی انتقال پیدا نمی کند
این موضوع تنها در مورد پایه هاي درونی گوشی نیست بلکه شامل خروجی آداپتور نیز . در مسیر جریان شوند که این مساله به باتري و گوشی آسیب می زند

وبت هوا زیاد است ترکیبات فلزي در محل پایه ها با رطوبت هوا در نقاطی که رط. بهتر است در دوره هاي زمانی مشخص این اتصاالت را تمیز کنید. می شود
   ضمن اینکه اگر جنس دو فلزي که براي اتصاالت استفاده می شود هم سان نباشد هم ممکن است به باتري شما. واکنش می دهند و ایجاد اکسید می کنند

 .آسیب برساند
 
 :سردکردن باتري ●

قرار می گیرند، دچار برخی فعل و انفعاالت شیمیایی می شوند که می تواند به احیاي ظرفیت از دست رفته آن ها تا  باتري هاي لیتیومی زمانی که در سرما
با .در نظر داشته باشید این روش از نظر علمی ثابت شده است .به همین دلیل باتري هاي مستعمل را می توان درون یخچال یا فریزر قرار داد. حدي کمک کند

انتظار یک   بطور خالصه می توان گفت امتحان این روش ضرري ندارد ولی با انجام آن نباید. ما به معنی کارکرد صحیح باتري بعد از آن نیستاین حال الزا
  .را داشته باشید  باتري نو و صد در صد سالم

 
 روش براي افزایش عمر باتري هاي موبایل 10آموزش 

در این گونه مواقع دانستن ترفندهایی . د که باتري گوشی در حال تمام شدن است و امکان شارژ آن نیز وجود نداردحتما تا به حال در موقعیتی قرار گرفته ای 
ترفند ساده و کاربردي را براي افزایش میزان شارژدهی گوشی را  10ما در این مطلب به اختصار، . که باعث افزایش عمر باتري گوشی می شوند بسیار مفید است

 .یح داده ایمبراي شما توض
 
 :ویبره و زنگ گوشی را قطع کنید ●

اگر در موقعیتی هستید که بدون شنیدن زنگ موبایل و فقط از طریق نور گوشی متوجه . ویبره یا همان لرزش گوشی از جمله دشمنان باتري گوشی هاست
کردن صدا تا کمترین میزان نیز کمک کوچکی به ذخیره باتري  کم. غیر فعال کنید تا باتري بیشتر عمر کند   تماس مخاطب می شوید، پس زنگ و ویبره را

 .ندالبته استفاده از زنگ هاي ساده که پیش فرض خود گوشی هستند و به استفاده از پردازنده نیاز ندارند نیز کمک شایانی به حفظ باتري می ک. خواهد کرد
 
 :از فالش استفاده نکنید ●

به . ها استفاده نکنید زیرا این گجت کوچک، انرژي زیادي الزم دارد و براي این منظور از باتري گوشی استفاده می کند سعی کنید خیلی از فالش دوربین موبایل
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 .ویژه هنگام گرفتن چند عکس پشت سرهم، باتري بیشتري مصرف خواهد شد
 
 :میزان نور صفحه نمایش را کم کنید ●

البته بعضی مدل هاي موجود در بازار حسگرهاي تنظیم نور . ه باعث مصرف بیشتر باتري می شودصفحه نمایش گوشی هاي هوشمند بزرگ هستند و این مسال
اما در کل با کم کردن نور صفحه . این حسگر به صورت خودکار در محیط هاي روشن، نور نمایشگر را کم و در محیط هاي تاریک آن را زیاد می کند. دارند

نمایشگر گوشی هاي تلفن همراه بعد از مدتی بی . درصد انرژي را ذخیره و عمر باتري را بیشتر کرد 50، می توان تا نمایش و قرار دادن آن در کمترین میزان
در نتیجه کاربر می تواند با کم کردن این زمان از طریق  .این امر کمک بسیاري در افزایش میزان شارژدهی باتري می کند. استفاده ماندن خاموش می شوند

 .نمایش به کاهش مصرف باتري گوشی اش کمک فراوانی کندتنظیمات صفحه 
 
 :برنامه هایی که نیاز ندارید را غیرفعال کنید ●

این برنامه ها در . جزو مصرف کننده گان اصلی باتري به شمار می روند GPS، واي فاي و GPRSبرنامه هاي کاربردي گوشی و نرم افزارهایی همچون بلوتوث، 
فاده نشوند، باز هم باتري مصرف می کنندبه همین دلیل براي ذخیره باتري و افزایش عمر آن بهتر است برنامه هایی که به آنها نیاز حالت فعال حتی اگر است
 .نداریم را غیرفعال کنیم

 
 :به جاي تماس و ایمیل از پیام کوتاه استفاده کنید ●

به . در مواقع ضروري که باتري نفس هاي آخرش را می کشد هرگز ایمیلی ارسال نکنید. دبرابر بیش از برقراري تماس انرژي مصرف می کن 4تا  2ارسال ایمیل 
 .اگر کارتان طوري است که می توان پیام کوتاه فرستاد، بهتر است آن را اس ام اس کنید. جاي نوشتن و فرستادن نامه الکترونیک، با مخاطبتان تماس بگیرید

 .می کند و ارسال آن هیچ نیرویی نمی خواهدزیرا فقط نوشتن پیام کوتاه باتري مصرف 
 
 :صداهاي غیرضروري را قطع کنید ●

به طور مثال، کلیدهاي صفحه کلید یا کی پد هنگام تایپ صدا دارند یا خاموش و روشن شدن . بیشتر گوشی ها صداهاي کوتاهی براي فعالیت هاي خود دارند
ستند که با قطعشان اینگونه صداها و موسیقی هاي غیرضروري نیز به اندازه خود باعث کاهش میزان شارژدهی باتري ه. گوشی با موسیقی کوتاهی همراه هستند

 .می توان باعث عمر بیشتر باتري شد
 
 :فقط براي برقراري تماس از گوشی استفاده کنید ●

پس هنگامی که در . بازي کردن، تماشاي ویدئو، تماشاي عکس و بزرگ و کوچک کردن آنها و استفاده از اینترنت و وب گردي، همه دشمنان باتري هستند
در این گونه مواقع از گوشی فقط براي برقراري تماس    بهتر است .وشی هستید از هیچ کدام از این برنامه ها استفاده نکنیدتالش براي روشن نگه داشتن گ

 .استفاده کنید
 
 :اگر آنتن دهی ضعیف است گوشی را خاموش کنید ●

که آنتن ضعیف است گوشی مدام به دنبال سیگنال می به ویژه در مکان هایی . جست وجو براي آنتن یکی از مواردي است که باتري زیادي مصرف می کند
 پس در مکان هایی که تحت پوشش شبکه موبایل نیستند بهتر است گوشی خود را خاموش کنید یا در حالت پرواز. گردد و همین امر عمر آن را می کاهد

(Flight) ایش مصرف باتري می شود زیرا تعداد کاربرانی که از یک دکل واحد مکان هاي شلوغ و پر رفت و آمد نیز باعث فعالیت بیشتر گوشی و افز. بگذارید
 .استفاده می کنند افزایش می یابد

 
 :از مرگ باتري جلوگیري کنید ●

ي شما این یعنی باتر! تا به حال برایتان پیش آمده که باتري موبایل چندسلول شارژ را نمایش می دهد اما ناگهان با یک تماس کوتاه گوشی خاموش شده باشد
کاري براي چنین باتري هایی نمی توان انجام داد اما اگر باتري نو خریده اید، حتما توجه داشته باشید که پیش از . عمرش را کرده و به نوعی فاسد شده است

 .کند   کاهش پیدا این کار باعث می شود سلول هاي آن به مرور بمیرند و عمر آن به مرور. خالی شدن همه باتري، آن را دوباره شارژ نکنید
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 :باتري را از گرما دور نگه دارید ●

سعی کنید تا حد امکان گوشی اي که باتري اش در حال تمام شدن است را در محل هاي گرم مثل . گرما دشمن درجه یک باتري گوشی تلفن همراه است
بهترین مکان براي گوشی جایی خنک و به .ي بدن نیز از عمر آن می کاهدماشینی که در آفتاب پارك شده است یا در دست و تماس با بدن نگه ندارید زیرا گرما

 .درو از گرما می باشد

 چند نکته در رابطه با باطري تلفن همراه

 .هرگز از باتري فرسوده و یا دستگاه شارژ کننده معیوب استفاده نکنید-1
 .درجه سانتی گراد نگهداري کنید 25تا  15باتري را در دماي بین -2
 .تري را در آتش نیاندازیدبا-3
 تنها از باتري و شارژ کننده هاي مورد تائید تولید کننده استفاده نمایید -4
 .تلفن همراه را بیش از یک بار در هفته به شارژر متصل نکنید چرا که شارژ بیش از حد عمر باتري را کوتاه میکند -5

 تلفن همراهنکته ها و نشانه هاي خرابی باتري در 

قصد داریم تا به شما ترفند هایی را معرفی .ساس می کنید گوشی شما دچار مشکل شده است، ممکن است این مشکل از باتري شما ایجاد شده باشداگر اح
ابتدا .ا بیاموزیدها ر کنیم که با علم به آن ها می توانید پی به این موضوع ببرید که آیا باتري گوشی شما سالم است یا خیر و در نهایت راه هاي رفع این مشکل

 باید به این موضوع توجه داشت که نشانه هاي خرابی باتري موبایل چیست؟ 

 :به طور کلی ، هنگام خرابی باتري این مشکالت براي گوشی پیش می آید

 .گوشی خود به خود خاموش می شود*

 .گوشی هنگ می کند*

 .تنظیمات تاریخ و ساعت به هم می ریزد *

 .ت می گیردتخلیه باتري سریع صور*

باید به این نکته مهم دقت کنیم که مشاهده یکی از این مشکالت و تنها یک مرتبه ، نشان دهنده خرابی باتري شما : راه هاي پیش گیري از این مشکالت
 .نیست،اگر باتري خراب باشد، این نشانه ها به دفعات در گوشی ظاهر می شود

دقیقه تا یک ساعت است که اگر این زمان کمتر شود باعث می شود که باتري به اندازه کافی  45ي فقط و فقط بین زمان الزم براي شارژ باتر:هنگام شارژ باتري
اما اگر این زمان بیشتر از یک ساعت شود ، باعث آسیب دیدن سلول هاي داخلی باتري و در . شارژ نشود و کارایی اي را که ما از باتري انتظار داریم به ما ندهد

ضمنآ باید حتمآ این نکته را در نظر داشته باشید که قبل از این که باتري را شارژ کنید، باید کامآل باتري تخلیه شده . ش طول عمر باتري می شودنتیجه کاه
آن را با خیالی آسوده  گوشی را روشن نگه دارید تا باتري به حالت صفر برسد، بعد می توان) کامآل تخلیه نشده(کافی است چند دقیقه قبل از شارژ باتري .باشد

 .این کار باعث می شود باتري گوشی تان کامآل ولتاژ نویی را به شما ارمغان دهد، دوم این که باعث افزایش طول عمر باتري می شود. تر شارژ کرد
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  امنیت در تلفن همراه بخش 

  
  هاي امنیتی کار با تلفن همراه  مهارت

توان پیدا کرد که حداقل یک خط  در این زمان کمتر کسی را می. به یکی از لوازم ضروري زندگی تبدیل شده است در فضاي جامعۀ پیشرفتۀ امروزي تلفن همراه
هاي در واقع تلفن همراه به یک دفتر کار و بانک اطالعات تبدیل شده است و اطالعات مهمی نظیر، پیامک. به همراه یک گوشی تلفن همراه نداشته باشد

صاحب . هاي خانوادگی و موارد بسیار دیگري در آن ذخیره شده است ها، عکس هاي بانکی و رمز آن تلفن افراد مختلف، شماره حسابخصوصی، نشانی و شماره 
 :شود تلفن همراه براي حفاظت از این اطالعات مهم باید نکات مهم امنیتی را رعایت کند که در ادامه به برخی این نکات اشاره می

  
 و کد حذف اطالعاتداشتن شماره سریال   1
  

که با مراجعه به سایت اصلی شرکت کند تا عالوه بر این این شماره به شخص کمک می. هر گوشی تلفن همراه داراي یک شماره سریال مخصوص به خود است
یکی از . نسبت به یافتن آن اقدام کنیدشدن گوشی، از طریق مراجع قضایی   در صورت مفقود یا ربوده . تولید کننده گوشی همراه، از اصل بودن آن مطمئن شود

را به ترتیب وارد کرده و بعد کلید سبز یا تماس را  *#٠٦#کلیدهاي  راه ها براي بدست آوردن شماره سریال تلفن همراه براي برخی گوشی ها این است که 
توانید با پشتیبان شبکۀ خود تماس گرفته و این کد  رود شما می در مواقعی که تلفن همراه شما به سرقت می. این شماره مختص به دستگاه شماست. فشار دهید

امکان دارد شخص دیگر نتواند تلفن خود را پس بگیرد ولی این تلفن همراه  .ها قادر خواهند بود تلفن همراه شما را مسدود کنند سپس آن. ها بدهید را به آن
 .کند، قادر به استفادة از آن نیست دیگر کارایی ندارد و شخص دیگري حتی اگر سیم کارت آن را عوض

  
 موقعیت مکانی 2
  

. کنند ها به صورت خودکار شرکت خدمات دهنده تلفن همراه از مکان فعلی شما با خبر می اند که برخی از اجزا آن اي طراحی شده هاي همراه به گونه برخی تلفن
ها، پیامک و جست  ستند و این اطالعات دقیق ممکن است در داده هاي دیگري در عکسه GPS هاي همراه مجهز به سیستم افزون بر این مورد بعضی از تلفن

 .شوند، جا سازي شده باشند و جوهاي اینترنتی که از طریق تلفن همراه انجام می
  

 رمز گذاري گوشی و سیم کارت  3
  

اي براي تعیین کلمه  ز آن چه در گوشی و حافظۀ آن ثبت شده است گزینههایی که در بازار وجود دارند در قسمت تنظیماتشان براي محافظت ا اکثر تلفن همراه
تواند به صورت عدد، کلمه و  کنند این رمز گذاري می شخص با رمز گذاري تلفن همراه خود در واقع دسترسی براي افراد دیگر را غیر ممکن می. عبور وجود دارد
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در قسمت تنظیمات تلفن همراه . هایی که در بازار هستند امکان رمز گذاري وجود دارد براي سیم کارت همچنین. یا ترکیبی از این دو یا حتی تصویري نیز باشد
  .با فعال کردن قفل سیم کارت یا پین کد می توان مانع از به کارگیري دستگاه توسط اشخاص دیگر شد

  
 ترین پروتکل ناامن 4
  

در واقع مزیت بلوتوث این است که . هاي ارتباطی در دنیاست ترین پروتکل امننا ست؛ ولی بلوتوث یکی از هاي همراه بلوتوث ا یکی از امکانات جانبی اکثر تلفن
. تواند از امکانات آن استفاده کند توان بدون سیم به گوشی دیگر متصل شده و اطالعات را منتقل کرد و اگر کاربر از نحوة کارکرد آن مطلع باشد می راحتی میبه

در عین حال ممکن است ارتباط بلوتوث شما . کند متري اطالعات را در هر دستگاهی مانند تلفن همراه و لپ تاب و تبلت منتقل می 10ر شعاع این فناوري د
دسترسی راحتی به تلفن همراه شما هک شود؛ یعنی هنگامی که بلوتوث شما روشن است و در حال انتقال اطالعات هستید هکر از این فرصت استفاده کرده و به

 .کنید؛ نیز قابل تصویر است این حالت حتی براي زمانی که بلوتوث روشن است و از آن استفاده نمی. کند پیدا می
  

 کنید بلوتوث را کنید یا زمانی که در حال مکالمه هستید یا اطالعات شخص را وارد تلفن همراه می شود که هنگامی که از بلوتوث استفاده نمی بنابراین توصیه می
 .تر برقرار کنید خواهید از بلوتوث استفاده کنید اتصال خود با گوشی دیگر را با یک رمز طوالنی و امن در حالت خاموش قرار دهید و اگر می

  
 رمزگذاري براي اطالعات مهم 5
  

هاي متنی،  هاي ویدئویی، فایل ها، کلیپ شامل عکستواند  این اطالعات می. توانند اطالعات مهمی را در حافظۀ خود ذخیره کنند هاي همراه می معموالً تلفن
محافظت از این اطالعات مشکل و در . هاي تلفنی، اطالعات افراد ذخیره شده در لیست تلفن و اطالعات شخص صاحب گوشی تلفن همراه باشد سابقه تماس

باشد؛ بنابراین سعی کنید گوشی تلفنی را انتخاب نمایید که داراي  میاي  از این رو انتخاب گوشی تلفن همراه داراي اهمیت ویژه. عین حال مهم و ضروري است
 .هاي مختلف اطالعات باشد قابلیت رمزگذاري براي بخش

  
 داشتن نسخه پشتیبان 6
  

د که تمام اطالعات ذخیره هاي بی شمار، همیشه قابل اطمینان نیستند؛ شاید براي شما هم این موضوع اتفاق افتاده باش هاي نوین با وجود داشتن مزیت فناوري
اي از تمامی اطالعات تلفن  معموالً کاربر حرفه. شده بر روي تلفن همراه خود را به دالیل مختلف اعم از گم شدن تلفن یا خراب شدن آن از دست داده باشید

هاي تلفن همراه براي  همچنین بعضی از شرکت. ود داردهمراه خود یک نسخه پشتیبان دارد انواع نرم افزارهاي گرفتن بک آپ یا نسخه پشتیبان در اینترنت وج
  .دهند شان جهت دانلود قرار میگرفتن نسخه پشتیبان اطالعات نرم افزاري را در سایت

  
 پیامک 7

میل در یک  نگ اياین ابزار مانند فیشی. است Smi-phishing هایی که یک گوشی هوشمند ممکن است مورد حمله مهاجمان اینترنتی قرار بگیرد یکی از راه 
در این روش معموال پیامی متنی از یک . کند ارسال می (SMS) کوتاه شما هاي فیشینگ را از طریق سرویس پیام کامپیوتر شخصی است، با این تفاوت که پیام

مز عبور خود را تغییر دهید یا جزئیات کارت او ممکن است از شما بخواهد ر. کند در رابطه با کار و امور تجاري شماست هکر دریافت خواهید کرد که وانمود می
این پیام متنی . توان براي کالهبرداري استفاده کرد اي را در دسترس هکر قرار دهید که از آنها می اعتباري خود را مجددا وارد کنید و یا اطالعات محرمانه

پرسند پاسخ  اي که اطالعات محرمانه شما را می هاي متنی بنابراین به پیام. ببرد هایتان را از بین تواند گوشی شما را وادار به نصب یک برنامه کند تا فایل می
  .هاي دیگري سعی کنید با فرستنده تماس بگیرید کنید که ممکن است این پیام معتبر باشد، از روش اگر فکر می. ندهید

 هاي منبع آزاد ها و اپلیکیشن افزار نرم 8
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هاي جذاب، انجام کارهاي روزمره یا پیچیده العات افراد  هاي متنوعی وجود دارد که عالوه بر بازي اي کاربري یا اپلیکیشنه  افزار هاي هوشمند نرم براي گوشی 
تواند اطالعات افراد مورد تماس و اطالعات شخصی  ها می این داده. هاي متنی را ذخیره کنند هاي ویدئویی و فایل ها، کلیپ ذخیره شده در لیست تلفن، عکس

اي را انتخاب کنید که  محافظت از این اطالعات مشکل است؛ بنابراین در انتخاب گوشی تلفن همراه توجه داشته باشید گزینه. و همکارانتان را فاش کندشما 
  .تان رمز بگذارد هاي مختلف اطالعات بتواند براي بخش

  آموزش حفاظت از تلفن همراه در برابر حمالت مخرب

 
ایل، همراه با عصر مدرن پیشرفت میکنند، مهاجمین نیز نقشه هاي بیشتري را براي آسیب رساندن به تلفن هاي همراه طراحی هر چه قدر گوشی هاي موب

هم اکنون قصد داریم . این حمالت میتواند از طریق پیام هاي کوتاه، نامه هاي الکترونیکی و سایر راه هاي ارتباطی براي شما ایجاد مشکل کند. میکنند
 .این مهاجمین را براي شما بازگو کرده و راههاي رفع آنها را نیز مطرح کنیمترفندهاي 

 
 :تهدیدات امنیتی

داراي قابلیت اتصال به اینترنت  PDA برخی از تلفن هاي موبایل و یا دستگاه هاي. اکثر تلفن هاي موبایل داراي قابلیت ارسال و یا دریافت پیام کوتاه می باشند
فید بودن امکانات فوق براي استفاده کنندگان، مهاجمان نیز ممکن است از اینگونه پتانسیل ها در جهت اهداف مخرب خود سوء استفاده علیرغم م.نیز می باشند

 :نموده و عملیات زیر را انجام دهند
 

 :سوء استفاده از سرویس

در صورتی که یک مهاجم بتواند تعداد زیادي . یا دریافتی می باشنداکثر تلفن هاي موبایل داراي محدودیت هاي مختص به خود در خصوص تعداد پیام ارسالی و 
یک مهاجم همچنین می تواند . ، ممکن است هزینه هاي فیزیکی و منطقی بیشتري را به شما تحمیل نماید(Spam) پیام ناخواسته را براي شما ارسال نماید

با توجه به این که از لحاظ قانونی . د که به آنان اجازه استفاده غیرقانونی از آن را خواهد دادشما را آلوده به کدهاي مخربی نمای PDA تلفن موبایل و یا دستگاه
 .را براي مالک آن به دنبال داشته باشد  تلفن به نام شما است، این موضوع می تواند مشکالت قانونی متعددي

 
  

 :ترغیب کاربران به استفاده از یک وب سایت مخرب

به شما امکان دستیابی به نامه هاي الکترونیکی را می دهند، گزینه اي مناسب براي حمالت استاندارد     و تلفن هاي موبایلی که PDA با این که دستگاه هاي
Phishing ام ها در این نوع پی. می باشند ، مهاجمان با استفاده از پتانسیل هاي جدید موجود در اینگونه دستگاه ها قادر به ارسال پیام کوتاه نیز می باشند

اینگونه وب سایت ها . ظاهري موجه و ارسالی توسط یک شرکت معتبر خود را قلمداد نموده و کاربران را ترغیب به استفاده از یک وب سایت مخرب می نمایند
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 .از مکانیزم هاي مختلفی براي تشویق کاربران براي درج اطالعات شخصی و یا دریافت یک فایل مخرب استفاده می نمایند
 

  :کاربران براي تدارك سایر حمالت PDA ستفاده از تلفن موبایل و یا دستگاها

ممکن است از آنها براي تهاجم   کاربران گردند، PDA مهاجمانی که قادر به دستیابی و کنترل سرویس هاي ارائه شده در تلفن هاي موبایل و یا دستگاه هاي
 .از یک طرف هویت مهاجمان پوشیده خواهد ماند و از طرف دیگر تعداد قربانیان افزایش خواهد یافت بدین ترتیب، . علیه سایر کاربران استفاده نمایند

 
  :دستیابی به اطالعات حساس و مهم

 .(...نظیر مشاهده صورتحساب بانکی و یا واریز پول به حساب بانکی و(در برخی موارد، تلفن هاي موبایل قادر به انجام برخی تراکنش هاي خاص می باشند 
یص اطالعات، مهاجمی که بتواند به تلفن موبایلی که از آن به منظور اینگونه تراکنش ها استفاده شده است، دستیابی پیدا نماید ممکن است قادر به تشخ

 .سوءاستفاده و یا فروش آنها به سایر افراد غیرمجاز گردد
 

 :حفاظت در مقابل تهدیدات
رعایت اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه به منظور ایمن نمودن تلفن هاي موبایل و . از دستگاه هاي قابل حمل رعایت توصیه هاي امنیتی در خصوص حفاظت

به منظور حفاظت در مقابل تهدیدات، . همانند روش هائی که از آنها به منظور ایمن سازي کامپیوتر استفاده می گردد، امري الزامی است PDA دستگاه هاي
 :می گرددرعایت موارد زیر توصیه 

 
  :حفاظت از شماره تلفن موبایل و یا آدرس پست الکترونیکی

از آدرس هاي جمع آوري شده در . مهاجمان، اغلب از نرم افزارهائی خاص به منظور یافتن وب سایت ها و یا آدرس هاي پست الکترونیکی استفاده می نمایند
با اعمال . شماره تلفن هاي موبایل نیز می تواند بطور اتوماتیک جمع آوري گردد. ه می گرددادامه براي تدارك حمالت و ارسال پیام هاي ناخواسته استفاد

 .، احتمال هدف قرار گرفتن شما کاهش پیدا می نماید)شماره تلفن موبایل و آدرس پست الکترونیکی(محدودیت در ارائه اطالعات شخصی 
 

  :نیکی و یا پیام هاي کوتاهعدم استفاده از لینک هاي توصیه شده در نامه هاي الکترو

با این که در برخی موارد ممکن است این نوع لینک . همواره با دیده شک به آدرس هاي ارسالی در نامه هاي الکترونیکی و پیام هاي کوتاه ناخواسته نگاه کنید
 .ایت مخرب هدایت نمایندها ظاهري موجه را داشته باشند، ولی این احتمال وجود خواهد داشت که آنها شما را به یک وب س

 
 :دریافت نرم افزار از منابع کامال مطمئن

و یا تلفن هاي موبایل در  PDA امروزه وب سایت هاي متعددي را می توان یافت که بازي و یا نرم افزارهاي رایگان را به منظور نصب بر روي دستگاه هاي
توصیه می . را به دنبال داشته باشد PDA ت حاوي کدهاي مخربی باشند که آلودگی موبایل و یااین نوع نرم افزارها ممکن اس. اختیار کاربران قرار می دهند

در . یافت نگرددگردد که هرگز از سایت هائی که هویت آنها به اثبات نرسیده و نسبت به صحت و صداقت عملکرد آنها اطمینان حاصل نشده است، نرم افزاري در
 .ت معتبر نیز می بایست در ابتدا با استفاده از نرم افزارهاي آنتی ویروس آن را بررسی نمودصورت دریافت یک فایل از یک وب سای

  :بررسی تنظیمات امنیتی

به منظور دستیابی و یا دریافت اطالعات موجود بر  Bluetooth مهاجمان از مزایاي اتصاالت. ارائه شده همراه دستگاه خود استفاده نمائید  از امکانات امنیتی
استفاده نمی گردد آن را غیرفعال نمائید تا امکان استفاده از آن توسط کاربران  Bluetoothدر زمانی که از پتانسیل . ي دستگاه کاربران استفاده می نمایندرو

 .غیرمجاز سلب گردد
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  هاي هوشند جلوگیري از هک شدن گوشی

 
 

این نوع گوشی ها اغلب شرکت هاي سرمایه گذار نیز بر روي آن ها تمرکز کرده اند تا بتوانند امروزه با استفاده روزافزون از گوشی هاي هوشمند و فراگیر شدن 
کاربران را جذب خود نمایند اما این تمام ماجرا نیست بلکه همیشه گروهی از افراد نیز هستند که با توجه به هدفهاي که دارند , با ارئه خدماتی هر چه بهتر 

بازار پر رونق ایجاد کنند و لذا گفتنی است که گوشی هاي هوشمند نیز از این قاعده مستثنی نیستند چراکه به گفته برخی از سعی می کنند رخنه اي در این 
 !کارشناسان آن ها ابر گجت هاي امروزي هستند و این امر نیز به وضوح دید می شود

  
به تلفن هوشمند یک فرد نفوذ   نه شاهد خبر هاي زیادي مبنی بر آن که یک هکر حال این ابر گجت ها مورد هدف هکران قدرتمند قرار گرفته است و ما روزا

 .اما آیا راهکاري براي مقابله با این نوع هکر ها وجود دارد! کرده است هستیم 
با بهره گیري از آنها   کرده تا  شما را در حفظ امنیت گوشی هوشمند خود یاري, در اینجا مانیز سعی کردیم با گردآوري و ارائه هفت روش از مرسوم ترین ها 

 .حوادث ناگوار جلوگیري کنید  بتوانید از وقوع 
  

 باز نکردن لینک هاي موجود در ایمیل هاي ناشناس
خربان با ارسال م زیرا در اکثر مواقع , لینکی درج شده است را مورد استفاده قرار ندهید  , بهتر است پیام هاي ناشناس و یا ایمیل هاي نامطلوبی را که در آن ها

مورد استفاده  یک اکسپلوت و کد مخرب می توانند اسمارت فون و یا تبلت شما را تحت کنترل در بیاورند و این بدان دلیل است که شما ایمیل حاوي لینک را
  ! قرار داده اید

  
  

 عدم استفاده از بازي ها و اپلیکیشن هاي موجود در منابع غیرمعتبر
یشن احتیاج دارید سعی کنید آن ها را از منابع معتبر دریافت کنید چراکه برخی از همین اپ ها و بازي ها می توانند آغشته به کد هاي اگر به بازي و یا اپلیک

ه به یک براي مثال بازي انگري بردز که یک بازي پرطرفدار می باشد در چند ماه گذشته با ادغامی پیچید! مخربی باشند که باعث بروز مشکالتی حاد می شوند 
 ! کد مخرب مجهز شد که اگر این بازي بر روي گجت شما اجرا می شد حتما مشکالتی را براي شما همراه داشت

  
 حفاظت از اطالعات موقعیتی و شخصی

گرفته شده  توسط عکس  اگر عالقه مند به عکاسی با تلفن هوشمند خود هستید و نمی خواهید که اطالعات موقعیتی و برخی دیگر اطالعات شخصی شما 
 ! را غیر فعال کنید GPS Camera منتشر شود کافیست گزینه هاي مربوط به

دوربین اطالعات موقعیتی شما را توسط جی پی اس دریافت کرده و ضمیمه تصویر  ,دلیل این امر این است که وقتی شما در حال عکاسی با موبایل خود هستید
این ! فن و نوع دوربینی که با آن تصویر ثبت شده است نیز همراه تصویر گرفته شده ذخیره می شوند می کند و همچنین برخی اطالعاتی همچون نام تل
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عات را مشاهده اطالعات به راحتی قابل مشاهده است و زمانی که شما تصاویر خود را در شبکه هاي اجتماعی منتشر می کنید افراد مختلف می توانند این اطال
 .کنندکرده و از آنها سو استفاده 

 Microsoft Photo Tools قبل از این کار کافیست با نرم افزار, اما اگر شما تصاویري را از قبل گرفته اید و آن ها را در هیچ شبکه اي به اشتراك نگذاشتید 
وانید بدون استفاده از نرم افزار هم البته شما میت!تمامی مشخصات شخصی خود را از روي تصویر گرفته شده حذف نمایید و سپس اقدام به اشتراك گذاري کنید 

می   Details را انتخاب کنید و در زبانه Properties براي این کار شما باید روي تصویر موردنظر راست کلیک کرده و گزینه. این اطالعات رو از بین ببرید
 Remove Properties and personal Information توانید این اطالعات را مشاهده کرده و با استفاد از گزینه

 .اطالعات خود را حذف کنید
  

 .واي فاي و بلوتوث خود را خاموش نگه دارید
یدا کرده و اطالعات بلوتوث و واي فاي خود را در مراکز شلوغ خاموش نگه دارید چراکه امروزه بدون آنکه شما متوجه امري شوید می توانند به تلفن شما نفوذ پ

حالت "و یا  "عدم نمایش به دیگران"ه اگر شما به هردلیلی نمی خواهید بلوتوث یا واي فاي خود را خاموش کنید بهتر است از گزینه البت!شما را به سرقت ببرند 
 .یا گزینه هاي مشابه که در بخش امنیتی تنظیمات دستگاه شما موجود است استفاده کنید "امن

 از نرم افزارهاي امنیتی استفاده کنید
ون استفاده از تلفن هاي هوشمند همواره تعداد ویروس هایی که براي این نوع دستگاه ها و سیستم عامل هاي موجود رو به افزایش است براي با افزایش روز افز

 همچنین شما باید توجه داشته باشد که فقط نصب یک آنتی. حفظ امنیت گجت خود شما نیاز به یک مسئول امنیتی که همان آنتی ویروس ها هستند دارید
 .ویروس خوب جلوي ویروس ها را نمیتواند بگیرد و شما باید همواره آنتی ویروس خود را بروز نگه دارید

  
 دستگاه خود را بروز نگه دارید

ین نوع از ا هر روزه تعداد زیادي از حفره هاي امنیتی سیستم عامل هاي گوشی هاي هوشمند و اپلیکشین ها شناسایی می شوند و نفوذگران در صدد استفاده
 .نگه داریدحفره ها هستند بهتر است براي حفظ امنیت دستگاه خود همیشه از آخرین نسخه سیسیتم عامل و اپلیکیشن ها استفاده کنید و آنها را به روز 

 بروزرسانی هاي خود را از منابع معتبر و سایت اصلی گجت خود دریافت کنید
منتشر می شود نمونه هاي مشابهی نیز در حیطه آن ها وارد شده است که  iOS ویندوز فون و, هاي آندروید با توجه به بروزرسانی هایی که براي سیستم عامل 

اي خود برخی از آن ها لباس میش بر تن دارند و در واقعیت گرگی بیش نیستند پس توصیه می شود از بسته هاي بروزرسانی معتبر و شرکتی براي گجت ه
 ! استفاده کنید

  
 ا با تلفن هوشمند توسط مرورگرها انجام ندهیدامور بانکی ر

بررسی و یا اقدام  یکی از مهمترین امري که باید رعایت و اصول آن را در بر بگیرید آن است که هیچ گاه حساب هاي بانکی خود را توسط نرم افزار هاي ناشناس 
همچنین گفتنی است انجام امور بانکی با تلفن هوشمند توسط ! ري نمایید به انجام کاري نکنید بلکه از نرم افزار هاي بانکی مخصوص شعب خود بهره گی

 ! مرورگر ها یک اشتباه بسیار بزرگ است چراکه اطالعات حاکی در حافظه ذخیره شده و یا براي شرکت سازنده مرورگر ارسال می شود
افتاده و یا خیلی دور از ذهن باشند اما امنیت هیچ گاه صد در صد نیست و در پایان باید به این نکته توجه داشته باشید که شاید این نکات بسیار پیش پا 

 !  جلوگیري از آن هم کار بدي نیست  
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 نکاتی براي حفظ امنیت موبایلهاي هوشمند

به امري فراگیر در همه کشورها  نفوذ به دنیاي مجازي کاربران و استفاده از اطالعات شخصی آنها از طریق ابزارهاي مختلف الکترونیکی همچون موبایل، امروزه
  .تبدیل شده اما در ایران به دلیل کم آگاهی کاربران در نحوه حفظ امنیت موبایل، این معضل ابعاد جدي تري به خود گرفته است

لفن همراه و استفاده از سیستم نفوذپذیري و هک گوشی هاي موبایل هر چند به قدمت هک کامپیوترها نمی رسد اما رفته رفته با پیشرفت روزافزون امکانات ت
خواهد بود که  عاملهاي موبایل، این وسیله هم در معرض خطر امنیتی بسیاري قرار دارد تا آنجا که هر فردي با داشتن نرم افزارهاي مخصوص به راحتی قادر

 .تلفن همراه کاربران را هک و یا از اطالعات شخصی آنها استفاده کند
بیشتر از دستگاه موبایل خود استفاده می کنند باید بیشتر از دیگران نسبت به امنیت آن نگران باشند؛ این مسئله به ویژه در صورتی در این میان کاربرانی که 

اقع از بروز در این میان آگاهی از برخی نکات امنیتی می تواند در بسیاري مو. که کاربر از موبایلهاي هوشمند براي کار استفاده می کند، اهمیت بیشتري می یابد
 .خطرات احتمالی جلوگیري کند

 .سیستم عاملی انتخاب کنید که رمزگذاري را پشتیبانی کند
بایلی استفاده به مشترکان موبایلهاي هوشمند توصیه می شود که اگر واقعا به امنیت دستگاه موبایل خود اهمیت می دهند باید از سیستم عامل و دستگاه مو

 . سخت افزار را براي حافظه هاي داخلی و خارجی پشتیبانی می کند کنند که رمزگذاري مبتنی بر
که بدون رمزگذاري این به این معنا است که داده هاي ذخیره شده بر روي موبایل کاربر در برابر پیشرفته ترین هکرها نیز تا حد باالیی محافظت می شود چرا 

 .یا کلمه عبور نیز بازیابی کندPIN حتی بدون در اختیار داشتنممکن است فردي بتواند داده هاي موجود بر روي دستگاه را 
 .یا کلمه عبور انتخاب کنید PIN براي گوشی خود یک

نخستین خط دفاعی براي محافظت از محرمانه ماندن و امنیت گوشی هاي موبایل تلقی می شود؛ این اقدام به کاربر کمک  PIN فعال کردن یک کلمه عبور یا
ت گم شدن، به سرقت رفتن و یا جا ماندن گوشی در جایی، از برداشتن آن توسط دیگران و مشاهده و دستکاري در محتویات آن جلوگیري می کند تا در صور

 .معموال در صورتی که رمزگذاري بر روي دستگاه فعال باشد، انتخاب کلمه عبور براي آن یک اجبار است .به عمل آید
زیرا اگرچه . انی نشده باشد، کاربر باید حتما خود را ملزم به تعیین یک کلمه عبور مناسب براي دستگاه خود بدانداگر رمزگذاري توسط سیستم عامل پشتیب

برخی مجرمان محافظت  احتماال داده هاي کاربر توسط افراد خاصی که کلمه عبور را نیز ندارند قابل بازیابی است، اما حداقل به این شکل این اطالعات در برابر
 .شدخواهد 

 .از بین بردن خودکار اطالعات را فعال کنید
این کار در . اغلب سیستم عاملهاي موبایل، حذف خودکار اطالعات دستگاه را پس از چند بار تالش ناموفق براي وارد کردن کلمه عبور، پشتیبانی می کنند

. اي دستگاههایی که از رمزگذاري بهره می برند نیز می تواند مفید باشدصورتیکه رمزگذاري توسط دستگاه پشتیبانی نشده باشد، بسیار ارزشمند است، اما بر
 .دادن فرصت نامحدود به دیگران براي حدس زدن کلمه عبور، احتمال کشف آن را بیشتر می کند

 .ردیابی و مدیریت از راه دور را فعال کنید
اغلب این راهکارها به کاربر . د راهکار ردیابی و مدیریت از راه دور براي آن تنظیم شودپیش از آنکه گوشی یا دستگاه موبایل کاربر گم شده یا به سرقت رود، بای

ل و با اجازه می دهد که موقعیت دستگاه را بر روي یک نقشه مشاهده کند و این باعث می شود که هشدارهاي صوتی براي کمک به پیدا کردن گوشی ارسا
 .چگونه گوشی را به کاربر بازگردانند نمایش یک پیغام تصویري به دیگران می گوید که

 .آن، پاك کند این راهکارها همچنین به کاربران اجازه می دهد که از راه دور موبایل خود را قفل کرده و یا داده هاي آن را پیش از دستیابی دیگران به
 ها را محدود کنید Wi-Fi hotspot استفاده از

تفاده می کند که رمزگذاري شده نیستند، تمامی ترافیک اینترنت کاربر از طریق بی سیم منتقل شده و به راحتی هایی اسWi-Fi hotspot  زمانی که کاربر از
 .می تواند مورد نفوذ قرار گیرد

افظت می خود را پیاده سازي می کنند که از ترافیک آنها مح (HTTPS/SSL)مهمترین وب سایتها و سرویسها مانند وب سایتهاي بانکی، معموال رمزگذاري 
ال می توانند کلمات کند اما اغلب ارائه دهندگان سرویسهاي ایمیل و بسیاري از شبکه هاي اجتماعی این کار را انجام نمی دهند؛ در نتیجه شنود کنندگان احتما

 .عبور و ترافیک مربوط به این وب سایت ها را جمع آوري کنند
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عالوه بر این استراق . لب ارتباطات داده اي سلولی دیگر، معموال توسط بستر ارتباطی رمزگذاري می شوندباید توجه داشت که نسل سوم، نسل چهارم موبایل و اغ
هاي ناامن از  Wi-Fi hotspot سمع بر روي این نوع از ارتباطات چندان معمول نیست براین اساس کاربر باید تا جایی که می تواند سعی کند به جاي

 .ارتباطات داده اي استفاده کند
 .ها دارد باید از آنهایی استفاده کند که رمزگذاري و احراز هویت را فراهم می آورند Wi-Fi hotspot اما در صورتیکه کاربر اصرار به استفاده از

 از یک آنتی ویروس یا برنامه امنیتی استفاده کنید
بزرگ است و با این وجود کاربر باید یک برنامه امنیتی نصب    ک مسئلهویروسها، بدافزارها و هک برروي دستگاههاي موبایل کم کم در حال تبدیل شدن به ی

 .کند تا بتواند از آلودگی و نفوذ جلوگیري کند
، پشتیبان گیري و اغلب راهکارهاي آنتی ویروس، ویژگیهاي دیگري را نیز در اختیار کاربر قرار می دهند که از آن جمله می توان به حذف اطالعات از راه دور

  .موقعیت مکانی گوشی اشاره کردتعیین 

  چگونگی پاك کردن مطمئن اطالعات از روي موبایل هاي با پلتفرم هاي مختلف
همه ما . است همیشه پاك کردن امن و مطمئن اطالعات از روي موبایل یکی از دغدغه هاي افراد هنگام فروش و یا هدیه کردن تلفن هاي همراه دست دوم بوده

 زمینه کار و فعالیت مان تعداد زیادي شماره تلفن، انواع فایل هاي صوتی، تصویري، ویدیویی، متن، صفحه گسترده و مانند آن را در اختیاربسته به نوع موبایل و 
ایی نصب و حتی شاید اپلیکیشن ه. برنامه هاي مختلفی نصب کرده ایم که اکانت هاي ایمیل یا شبکه هاي اجتماعی مان را روي آنها ذخیره کرده ایم. داریم

 .کرده باشیم که نام کاربري و رمزعبور تمام اکانت هاي اینترنتی و بانکی مان را هم روي موبایل مان داشته باشیم
  

شاید هم می . اما حاال که تصمیم به خرید گوشی جدید گرفته ایم، تکلیف این همراه قدیمی و عزیزمان چه می شود؟ ممکن است بخواهیم آن را بفروشیم
ولی مهمترین موضوع پاك کردن . اهداي آن به برخی مراکز خیریه هم فکر خوبی می تواند باشد. ن را به یکی دیگر از اعضاي خانواده یا دوستان بدهیمخواهیم آ

  .امن اطالعات خصوصی و کاري تان از روي موبایل قدیمی است
  

ر داریم تا براي حذف مطمئن اطالعات تلفن همراه نصف روز درون منوهاي گوشی سر در اینجا یک راهنماي کوتاه و سرراست براي همه موبایل هاي مشهور بازا
 :در گم نباشید

  
 آي فون

  
 .ابتدا با استفاده از آي تیونز نسخه پشتیبانی از اطالعات گوشی تهیه کنید -
  

 .بروید (settings) به بخش تنظیمات -
  

 .بروید General از آنجا به -
  

 .بروید Reset حاال به بخش -
  

 .را انتخاب کنید Erase All Content and Settings گزینه -
  

 .از شما خواسته می شود تا رمزعبورتان را براي انجام این کار وارد کنید -
  

 .پس از آن یک دستگاه پاکیزه و عاري از هر گونه اطالعات شخصی خواهید داشت. صبور باشید، این کار کمی وقت می برد -
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 ویداندر 
  

به کامپیوتر وصل کرده و فایل ها و پوشه هاي درون آن را داخل  USB تنها موبایل را با کابل. پشتیبان گیري از اطالعات در اندروید خیلی سر راست است -
  .کامپیوتر کپی کنید

  
- Menu را باز کرده و به Settings بروید. 

  
 .را بیابید Privacy اسکرول کنید تا -
  

 .کلیک کنید Factory data reset بر روي -
  
 7.5و  7ویندوز فون  
  

فقط توجه داشته باشید که این پشتیبان چندان کامل نخواهد بود، مثال . از اطالعات موبایل تان نسخه پشتیبان تهیه کنید Zune با استفاده از نرم افزار -
 .پیامک هاي تان منتقل نخواهند شد

  
 .بروید (settings) به بخش تنظیمات -
  

 .تب کنید About بر روي -
  

 .رسیده و بر روي آن تب کنید reset your phone به پایین اسکرول کنید تا به گزینه -
  

 .آن را تایید کنید yes هنگامی که پیغام خطاي برنامه ظاهر شد با زدن دکمه -
  

 .فا می کند، منتظر درخواست رمزعبور نباشیدموبایل براي انجام این کار تنها به نمایش یک پیغام خطا اکت: توجه -
  
 6بلک بري او اس  
  

 .براي تهیه نسخه پشتیبان از برنامه مدیریت دسکتاپ بلک بري استفاده کنید -
  

 .بروید Options به بخش -
  

 .بروید Security اسکرول کرده و به گزینه -
  

 .می رسد Security Wipe حال نوبت به گزینه -
  

 .را انتخاب کنید all options (Email & Contacts, Applications, Media card) عبارت -
  

 .را بزنید تا گوشی کار نابودي اطالعات را شروع کند confirm را تایپ کرده و دکمه blackberry در کادري که باز می شود کلمه -
  
 سیمبیان 
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تقریبا در تمامی موبایل هاي نوکیاي مجهز به سیستم عامل براي ریست کردن کامل و پاك . د ها استیکی از راه هاي ساده در اکثر موبایل ها استفاده از ک
به محض زدن این کد گوشی پیغامی . استفاده کنید*) #7370#(کردن امن اطالعات می توانید از شیوه شماره گیري کد ستاره مربع هفت سه هفت صفر مربع 

موبایل ریست شده و بعد از لحظاتی  Yes با زدن دکمه. حالت اصلی و ریستارت شدن گوشی به شما نشان خواهد داد را مبنی بر برگشت تمامی تنظیمات به
 .تمامی اطالعات پاك شده و تلفن تان دوباره روشن می شود

در هدیه گرفتن گوشی تلفن   م بخرید و نیزتوصیه پلیس فتا اینکه تا آنجا که میتوانید نه گوشی دست دوم خود را بفروشید یا هدیه بدهید و نه گوشی دست دو
  همراه حتی اگر نو به نظر برسد از افراد نیز دقت بسیار کنید

  مفید و عمومی در مورد تلفن همراه دانستنیهاي

  استفاده از تلفن همراه  آداب

 
انس تا رستوران ها صداي گوش خراش و آزار دهنده ي انواع و اقسام هرجا که می رویم، از خیابان گرفته تا فرودگاه، از آسانسور ها تا بانک ها، از اتاق هاي کنفر

هاي مختلف آداب  استفاده از موبایل در مکان ،ملودي هاي تکان دهنده و مشمئز کننده، سیم اعصاب تان را می کشند و روي ریسمان تحمل تان راه می روند
  .کنیم آرام و کوتاه باشد ی مانند اتوبوس یا تاکسی با موبایل صحبت نکنیم یا اگر صحبت میهاي عموم کند که در مکان ادب ایجاب می. مخصوص به خود را دارد

هاي اینترنتی کاربران بیش از پیش با یکدیگر در ارتباط هستند اما آیا  میل، چت و شبکه اي نظیر پیام کوتاه، اي هاي ارتباطی گسترده امروزه به یمن وجود راه 
سم ادب و روابط اجتماعی را ترك یا فراموش کنند؟ هر چند براي استفاده از موبایل در اماکن مختلف قانون مشخصی وجود ندارد اما شود مردم ر اینها باعث می

 :کند که به این موارد توجه کنیم عرف و ادب اجتماعی ایجاب می

 .هنگام مکالمات مهم، موبایل خود را کنار بگذارید*
 .مدتی گوشی خود را کنار بگذارید و حضوري به دیدن آنها برویدبراي ارتباط با فامیل و اقوام، * 
     فرستید قبل از ارسال حتما چک کنید تا غلط امالیی نداشته باشد یا اشتباهی نکرده باشید که مفهوم پیام مورد  هایی را که می پیام! دقت و نامنظم نباشید بی* 

 .نظر شما به درستی به مخاطب منتقل نشود
 .تلفن را قطع کنید  نکنید وقتی در محیط ساکت و آرامی هستید صداي زنگفراموش * 

  .به جاي آن سعی کنید برخورد خوبی داشته باشید. اگر در پیام دریافتی غلط امالیی مشاهده کردید، مخاطب را سرزنش نکنید *

 .مل جلسات مصاحبه و یا جلسه ي همکاران نیز می شوداین شا. هرگز در خالل یک جلسه ي اداري، با گوشی همراه خود تماس هاي شخصی نگیرید*
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وشی همراه خود هرگز در آسانسور، کتابخانه، موزه، رستوران، تئاتر، دندان پزشکی یا اتاق انتظار مطب ها، مساجد، یا سایر نقاط سرپوشیده ي عمومی با گ*
 .نکنید، هرگز و هیچ وقت  صحبت 

در مکان هاي عمومی مانند اورژانس بیمارستان ها، یا اتوبوس و مترو هرگز به . ندین متر از دیگران فاصله بگیریدهنگام حرف زدن با گوشی همراه، حداقل چ* 
 !هرگز -مکالمات احساسی در مالء عام نپردازید

 !بزرگ شوید. دیگران را به هم می زنند، استفاده نکنید اعصاباز صداي زنگ بلند یا آزار دهنده که تمرکز و * 
  .هنگام خرید یا ایستادن در صف، با گوشی همراه خود حرف نزنید. هرگز با یک دست، دو هندوانه را بلند نکنید *

  معایب و محاسن استفاده از تلفن همراه در کودکان 

 
 22بر اساس آمار موجود چیزي نزدیک به . خش جدایی ناپذیري از زندگی نه تنها افراد بالغ و بلکه کودکان نیز تبدیل شده استتلفن هاي همراه امروزه به ب

بر همین اساس آمار . ساله در آمریکا داراي تلفن همراه هستند 18تا  15درصد کودکان  84ساله و  14تا  10درصد کودکان  60سال ،  9تا  6درصد کودکان 
 .ساله که از تلفن همراه استفاده می کنند نیز افزایش پیدا خواهد کرد 12تا  8ن کودکا

  
یم تا شما را با یک سري به گزارش گروه خواندنی هاي باشگاه خبرنگاران، با توجه به استفاده روز افزون از تلفن هاي همراه در بین کودکان و نوجوانان، بر آن شد

 .اطی آشنا کنیماز مسائل در مورد این وسیله ارتب
  

 استفاده از تلفن همراه در شرایط اضطراري
  

در شرایطی مثل دور بودن از خانه . بدون شک یکی از بهترین فواید تلفن همراه براي کودکان و نوجوان قابلیت استفاده از تلفن همراه در شرایط اضطراري است
 .شرایط می توان از تلفن همراه استفاده کردبراي مدتی طوالنی ، بیرون رفتن به همراه دوستان و یا سایر 

  
  مشکالت حاصل از استفاده تلفن همراه

  
 :مشکالت روحی

  
همچین ارتباطی مستقیم بین میزان استفاده از تلفن همراه و احساس .بر اساس مطالعات جدید انجام شده استفاده از تلفن همراه می تواند اعتیاد آور باشد

 .تر کودکان و نوجوانانی که در زمان حال دچار افسردگی هستند از تلفن همراه به مقدار زیادي استفاده می کنندبیش. افسردگی وجود دارد
  

 :ضعف بینایی
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به یا صفحه کلید همانند کاربران کامپیوتر ، کاربران تلفن همراه که زمان زیادي را صرف فرستادن پیامک کرده و مجبورند براي دیدن عبارت بر روي صفحه و 
 .چشم خود فشار بیاورند و این امر به ضعیف شدن چشم ها منجر می شود

  
 :پخش باکتري ها

  
کی ماست عطسه یا با توجه به این که ما براي صحبت با تلفن همراه آن را به دهان خود نزدیک می کنیم و بسیاري از اوقات در زمانی که تلفن همراه در نزدی

 .ی شود تا تلفن همراه به نوعی وسیله آلوده تبدیل شود که به راحتی می تواند آلودگی را انتقال بدهداین مسئله موجب م. سرفه می کنیم
  

 :تومور مغزي و کاهش اسپرم
  

 .می شود بر اساس برخی تحقیقات انجام شده اشعه هاي الکترومغناطیسی موجود در تلفن هاي همراه باعث تشکیل تومورهاي مغزي و کاهش اسپرم در مردان
 .البته در تمامی تحقیقات انجام شده این نظریه تایید نشده است

چار بسیاري از کاربران نوجوان تلفن هاي همراه در میانه شب به خاطر دریافت کردن یک پیامک یا پاسخ به تماس از خواب بر می خیزند و اغلب د: کم خوابی
 .کم خوابی شده و در روز بعد خسته هستند

  
 :مراهوابستگی به تلفن ه

  
همچنین مشخص شده . درصد نوجوان کاربر تلفن همراه گفته اند که بدون تلفن همراه قادر به ادامه زندگی نیستند 37در یک تحقیق انجام شده در آمریکا ، 

 .است که بسیاري از نوجوانان ترجیح می دهند با دوستان خود از طریق تلفن رابطه داشته و کمتر همدیگر را مالقات کنند
  

 :دروغگویی
  

ساله در زمانی که از تلفن همراه استفاده می کنند در مورد مکان حضور  29تا  18درصد از کاربران بین  39همچنین مشخص شده است که چیزي نزدیک به 
 .خود دروغ می گویند

  
 :هزینه ها

  
استفاده از سرویس هاي مختلف ، مثل پیامهاي صوتی و . می شوندبسیاري والدین در زمانی که صورت حساب تلفن همراه فرزندان خود را می بینند شوکه 

 .تصویري و همچنین اینترنت می تواند هزینه سنگینی را بر خانواده تحمیل کند
  

 :توصیه هایی به والدین
ه او آموزش دهید که کی ، کجا و چطور از ب. با فرزند خود در مورد استفاده صحیح از تلفن همراه و این که چگونه و کجا باید از آن استفاده کند صحبت کنید

سعی کنید به او توضیح دهید که در صورتی .در مورد استفاده از تلفن همراه هشدار و تاثیرات بد آن به کودك خود هشدار دهید . تلفن همراه خود استفاده کند
  .خود بپردازدکه بیش از حد از تلفن همراه استفاده کند بایستی هزینه هاي آن را از پول توجیبی 
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 تلفن همراه خیس شده را نجات دهیم ؟چگونه 

 

پس این توصیه ها را به خاطر  .شیرجه می زند، براي نجات دادن آن به یک راه حل سریع نیاز دارید جوي آبوقتی گوشی تان مستقیما به درون 
 !بسپارید تا اگر چنین اتفاقی رخ داد، خیلی دستپاچه نشوید

 کنیم؟چه کارهایی باید ب

به   .خواهد کرداگر قطعات گوشی خود را به طور کامل از هم جدا کنید ، ممکن است خیلی سریع خشک شود، اما این کار ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط 
ن چنین روشی را توصیه نمی بنابراین م. عالوه چنین کاري معموال به وسایل تخصصی نیاز دارد و اگر مراقب نباشید ممکن است گوشی تان آسیب هم ببیند

 .کنم
 .به جاي جدا کردن قطعات گوشی از یکدیگر، اقدامات زیر را انجام دهید

 .غوطه ور ماندن طوالنی در مایعات یا محیط خیس ، ممکن است ریسک آسیب دیدگی را بیشتر کند   اوال هر چه سریعتر گوشی را از درون آب خارج کنید، -1
 .گوشی و چک کردن انها جدا خود داري کنید، چرا که هر فشاري ممکن است مایع را بیشتر به درون گوشی نفوذ دهداز فشار دادن دکمه هاي  -2
  قل رساندن برق گوشی می تواند مانع از اتصالی کردناه را بیرون بکشید چرا که به حدادر هر حالتی، بهترین کار این است که هر چه سریعتر باتري دستگ -3

 .آن شود
پس باید مقداري   .از گوشی استفاده می کنید که مثل آي فون یا لومیاي نوکیا، باتري غیر قابل تعویض دارد، راه حل قبلی براي شما مناسب نیست اگر -4

ن گوشی خیلی در چنین موارد باید هنگام در دست گرفت. اگر گوشی تان هنوز کار می کرد سریعا آن را خاموش کند. کرده و چند دکمه را فشار دهید  ریسک
 !مراقب خودتان باشید

 .را در بیاورید   هر گونه لوازم جانبی و افزودنی هاي گوشی -5
 .کارتها را خارج کرده و درپوش همه پورتها را بردارید تا به تهویه دستگاه کمک شود SD کارت حافظه وکارت ،  سیم -6
از دهانه هاي باز گوشی وارد    اما مراقب باشید که در حین این عمل، آب. ی گوشی راهمه قسمت ها را با حوله خشک کنید، به خصوص قسمت هاي بیرون -7

 .نشود
یکی . مقداري رطوبت در گوشی نهفته باشد که باید حتما قبل از روشن کردن ، آنها را هم ازبین ببرید   اگر همه چیز هم خشک شود، باز هم امکان دارد که -8

مواد خشک کننده اي مثل برنج ، نوعی خاصیت رطوبت پسند . ین کار مدفون کردن گوشی در یک کاسه برنج خشک استاز اثبات شده ترین شیوه ها براي ا
همانهایی که درون جعبه هاي –براي تاثیر بیشتر ، از بسته هاي ژل سیلیکا   عالوه بر این شما می توانید. دارند که می توانند رطوبت را از مواد جذب کنند

 .اگر هیچ کدام از اینها را در دسترس ندارید برنج نپخته، بهترین وسیله است. ده کنیداستفا – کفش هست
ظرف محتوي گوشی و  .داخلش نفوذ کند قرار داده و کامال آن را با ماده خشک کننده انتخابی خود بپوشانید  گوشی را در ظرفی دربسته که هوا نمی تواند به

اگر از ژل سیلیکا استفاده کنید، زود تر به . ها کنید تا خشک کننده رطوبت را به طور کلی از دستگاه بیرون بکشدساعت ر 48الی  24مواد جاذب را به مدت 
 .نتیجه می رسید
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 !موفق باشید. هر وقت از خشک شدن کامل گوشی خود مطمئن شدید، باتري را به سرجاي خود برگردانید و گوشی را روشن کنید -9
  

 چه کار هایی نباید بکنید

اده از سشوار یکی از روش هایی که خیلی براي خشک کردن گوشی مورد استفاده قرار می گیرد و اینطور هم ادعا می شود که سریعا آن را درست می کند، استف
 .ن صدمه خواهند دیدبا این روش شاید خیلی سریعتر به نتیجه برسید، اما اگر گوشی بیش از حد داغ شود، اجزاي داخلی آ .یا وسایل حرارتی مثل آن است

ر گوشی جمع در موارد حاد که گوشی به شدت غرق شده با استفاده از این روش ممکن است بخار حاصل از آب به طور کامل تهویه نشده و دوباره در جاي دیگ
 .خود را با سشوار خشک نکنیدپس هیچ وقت گوشی . شاید شما بی خیال این مشکل شوید اما حتی چنین مسئله جزئی هم می تواند خطرناك باشد. شود

ظاهرا جلوگیري از جریان . یکی دیگر از روش هایی که در کوتاه مدت نتیجه می دهد، پیجچیدن گوشی درون یک حوله کاغذي و قرار دادن آن در فریزر است
 .ه شودیافتن آب در گوشی به خاطر دماي پایین درون فریزر، ممکن است مانع از اتصالی کردن آن در زمان استفاد

حتی امکان دارد !تازه اگر بدتر نشود. چرا که به محض آب شدن یخ ها ، شما باهمان مشکل اتصالی مواجه خواهید شد. قطعا این راهکاري طوالنی مدت نیست
 .ا بپذیریدصفحه نمایش گوشی تان هم ترك بخورد یا بشکند که به نظر نمی رسد به خاطر یک تعمیر کوتاه مدت حاضر باشید ریسک این خطر ر

براي این . غافل شوید USB شاید براي درست کردن گوشی تان تنها به خشک کردن قسمت هاي بیرونی آن پرداخته و از خارج کردن جک هدفون و پورت
در حالیکه این روش با اما و اگر  البته. منظور باید به آرامی و با استفاده از یک خالل دندان پیچیده شده در دستمال کاغذي به آنها ضربه زده و فشار وارد کنید

 .هاي زیادي همراه است، ممکن است گاهی اوقات کاغذ در گوشی گیر کرده و باعث خراب شدن قسمتهاي داخلی دستگاه شود
دارد و توصیه نمی  که البته این کار هم خطرات خاص خودش را. یکی دیگر از پیشنهادات ، شارژکردن بیش از حد گوشی است تاتدریجا و نه یکباره گرم شود

  .شود

 
 

 !مراقب زنگ زدن گوشی باشید

 !!اما شاید هنوز هم کامال برنده نشده باشید؟! اگر موفق به خشک کردن گوشی خود شده اید ، تبریک می گویم
میرکار حرفه اي گوشی هاي تلفن همراه احتماال یک تع. فلز داخل گوشی شما اگر در تماس با اکسیژن و آب قرار بگیرد ، با گذشت زمان احتمال دارد زنگ بزند

متاسفم اما گاهی اوقات مرگ تلفن همراه . بتواند با کمی الکل تمامی زنگ زدگی ها و خوردگی ها را پاك کند اما هرگز خودتان این کار را در خانه انجام ندهید
 .شما ، تنها یک حادثه تلخ است که باید آن را تحمل کنید
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 وز معتبر است؟آیا ضمانت نامه تان هن

تولید کنندگان این برچسب را روي محصوالتشان می . یک برچسب کوچک سفید است که در تماس با آب قرمز می شود (LCI) .بگردید (LCI) دنبال
ر این برچسب تحریک شده در غالب موارد اگ. بگیرند  چسباند و از آن مثل یک کاغذ تورنسل براي تست استفاده می کنند تا درباره ارائه گارانتی شان تصمیم

 .گوشی را خیس کرده اید و ضمانت نامه دیگر شامل حال شما نمی شود   باشد ، یعنی
و تولید کنندگان به شدت سعی در پنهان کردنش دارند تا مشتري ها نتوانند تغییري در آن . از گوشی به گوشی دیگر فرق می کند (LCI)  محل قرار گیري

 .ایجاد کنند
این راه حل خیلی طوالنی . ، شما می توانید براي درخواست کمک با کارخانه تولید کننده گوشی خود تماس بگیرید(LCI)قعیت قرار گیري صرف نظر از مو

 .پس اگر به گوشی خود نیاز دارید از توصیه هاي باال استفاده کرده و آن را خوب خشک کنید. است
  

 : تلفن همراه ابزار بسیار مفید براي خشک کردن گوشی چندو حاال 
  برنج نپخته –یک 

 
  

گوشی بعد از یک روز ماندن در ظرف برنج کامال سالم می شود و بدون هیچ با قرار دادن گوشی موبایل در ظرف برنج . برنج خاصیت جذب رطوبت را دارد
  .مشکلی قابل استفاده می گردد

 سیلیکا ژل –دو 

فقط یادتان باشد که سیلیکا ژل . دهند هاي الکترونیکی و لباسهاي تازه خریده قرار می هاي دستگاه  در بستهاي که به عنوان سیلیکا ژل معموال سیلیکا همان ماده
 .کمی سرعت پایینی در جذب رطوبت دارد براي همین باید سریعا دست به کار شوید و وقت را هدر ندهید

 جاروبرقی –سه 
توان رطوبت قسمتهاي داخلی  دقیقه جارو کردن قسمتهاي خیس شده می 20با ! جاروبرقی بگردیداگر در منزل هستید به جاي گشتن دنبال سشوار به دنبال 

 .دقیقه بدون هیچ مشکلی دوباره از گوشی استفاده کرد 30گوشی را کامال از بین برد و بعد از 
 .استفاده کرد توانید براي خشک کردن کامل اجزاي داخلی موبایل این روش سریعترین و موثرترین روشی است که می

 آب خالص –چهار 
دار زیاد پیش  هاي خانه مخصوصا خانم. این راه درمان براي افتاده در آب نمک است! اگر دیدید یک نفر گوشیش را درون آب انداخت فکر نکنید دیوانه است

 .آید که تلفن همراهشان داخل آب نمک بیافتد می
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کند آن را  اول از همه اگر خیلی خیس شده و دیگر یک ذره خیس شدن بیشتر برایش فرقی نمی. دارد نمک حالت خورندگی باالیی براي قطعات الکترونیکی
 .بعد با روشهایی که گفته شد آن را تمیز کنید. داخل آب تمیز بیاندازید و کمی حرکت بدهید که نمک خارج شود

 یخچال –پنج 
کنیم که باید با گرما رطوبت را  تر است چون معموال فکر می این یکی از همه عجیب. باه کردیدهاي عجیب و غریب ما تمام شده است اشت اگر فکر کردید که راه

 .از بین برد
AdvancedTelecom  براي استفاده از این راه گوشی را داخل فریزر نگذارید. گوید استفاده از یخچال یک راه عالی نجات گوشی خیس شده است می .

مشخص است که . است Liquid crystal display ال سی دي مخفف. کنند استفاده می LCD اي ما از صفحه نمایشدلیلش این است که معموال گوشیه
  دهد  زند و تغییرات حالت می اگر یک مایه را در فریزر بگذاریم یخ می

ره این روند را طی کنید تا به جایی برسد که مطمئن دقیقه صبر کنید و دوبا 10. گوشی را در قسمتهاي میانی یخچال قرار بدهید و بعد از نیم ساعت در بیاورید
  .شوید گوشی خشک خشک شده است

  شنا در الکل: ششم 

اند این است که  یکی دیگر از روشهایی هم که در مورد گوشی هاي آب خورده کارایی دارد و ظاهرا بسیاري از کسانی که آن را امتحان کرده اند، نتیجه گرفته
هتر است اول خاموش کرده سپس باطري آن را خارج نموده تا جایی که امکانش هست گوشی را با کاغذها و دستمالهایی که آب جمع را ب در آب افتادهگوشی 

وثر می کنند خشک کرده و بعد در الکل براي مدت کوتاهی بخیسانیدش و بعد هم بگذارید خشک شود الکل براي خشک کردن قطعات داخلی گوشی بسیار م
 .خواهد بود

پس اگر موبایل شما دچار چنین .آوري شده است از منابع مختلف موجود در اینترنت جمع شدذکر  قسمتهایی که در این  تمامی راه :ه توج
 !لطفا با احتیاط عمل کنید چون مسئولیتش گردن خودتان خواهد بودمشکلی شد 

 تلفن همراه چگونه کار می کند؟ در آیا می دانید ویبره 
فن همراه دارید و گوشی شما هم حتما یک موتور ویبره دارد که شما را شما حتما گوشی تل

موتور ویبره یکی از قطعاتی است که . هنگام زنگ زدن در محیط هاي شلوغ مطلع می کند

فناوري ساختش از چندین دهه قبل تغییر نکرده است و جزو ساده ترین قطعات تلفن هاي همراه 

 .کنونی محسوب می شود

از یک موتور چرخشی الکتریکی ساده تشکیل شده است که به محور آن یک وزنه با  موتور ویبره 

درجه  360محور  ٪50تا  ٪25این وزنه به طور معمول بین . نسبت چگالی باال نصب شده است

  . موتور را پر می کند

  . زیاد، حرکت لرزشی در کل دستگاه ایجاد می شود زمانی که موتور ویبره شروع به چرخش می کند، به سبب جابجایی نقطه ثقل ویبراتور با سرعت
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ل به همین موتور هاي ویبره اي که در اسباب بازي هاي کودکان، پیجر ها، گوشی هاي تلفن همراه، کمربندهاي الغري و غیره یافت می شوند به طور معمو

  .می باشد 4ویبره اي که در عکس مشاهده می کنید مربوط به آیفون  موتور. شکل طراحی و ساخته شده اند و تنها از لحاظ اندازه با یک دیگر متفاوتند

  معرفی و آشنایی با انواع ویروس هاي تلفن همراه

 
ش چشمگیري می به اعتقاد کارشناسان با رواج هر چه بیشتر گوشی هاي تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی جیبی، ویروس هاي مربوط به این ابزارها افزای 

براساس بررسی هاي صورت گرفته در حالی که بیشتر کاربران رایانه هاي شخصی از خطرات ویروس . برابر سال قبل خواهد شد 3عداد آنها در هر سال یابند و ت
کاربران گوشی هاي  زها و کدهاي مخرب رایانه اي مطلع بوده و رایانه هاي خود را با نرم افزارهاي امنیتی و ضدویروس مجهز می کنند اما درصد بسیار باالیی ا

در نگاهی کلی مشخص می شود که گوشی هاي . تلفن همراه هنوز خطر شیوع ویروس هاي خطرناك را جدي نگرفته و اقدامی نیز در این زمینه انجام نداده اند
ه هاي ریز، تکنولوژي هاي ارتباطی و قابلیت انتقال و آنها داراي پردازند. تلفن هاي همراه تمامی تکنولوژي هاي الزم براي انتشار انواع ویروس ها را دارا می باشند

طبق آمار اعالم شده بیش از یک سوم جمعیت جهان داراي گوشی تلفن همراه می باشند و / دریافت داده و نیز در اکثر مواقع داراي سیستم عامل می باشند 
در بیشتر موارد ویروس هاي گوشی هاي تلفن . ه دامنگیر افراد بیشتري شوداین فراوانی سبب خواهد شد که رواج و گسترش ویروس هاي گوشی هاي تلفن همرا

پس اگر گوشی شما داراي این تکنولوژي نیست یا اینکه هنگامی که از بلوتوث استفاده نمی کنید این . همراه جهت انتشار از تکنولوژي بلوتوث استفاده می کنند
 .اشد که گوشی شما آلوده نخواهد شدسرویس را کامال غیر فعال می کنید خیالتان راحت ب

 
 :انتشار ویروس ●

دو  انتشار ویروس هاي گوشی هاي تلفن همراه مانند ویروس هاي انسانی با نزدیک شدن دو دستگاه به یکدیگر صورت می گیرد حال ممکن است که این
. این انتشار صورت می گیرد  GPRS ته تر با بهره گیري از تکنولوژيدر ویروس هاي پیشرف. و یا رایانه قابل حمل باشد PDAدستگاه، دو گوشی تلفن همراه، 

یستم خوشبختانه به دلیل تنوع سیستم هاي عامل موجود در گوشی ها در صورت آلوده شدن یک گوشی تنها احتمال آلوده شده گوشی هایی که از همان س
 .م عامل ها هستند آلوده نخواهند شدعامل استفاده می کنند وجود دارد و سایر گوشی هایی که تحت سایر سیست

 
 :انواع ویروس ها ●
 

ه هاي مقابله با آنها به دلیل تنوع زیاد ویروس هاي گوشی هاي تلفن همراه در ارائه این مقاله به اختصار به بررسی چند مورد از رایج ترین این ویروس ها و را
 .خواهیم پرداخت

 
Fontal.A 

استفاده می کند قرار می گیرد و مانع آغاز  60سري  Symbian تروجان ها قرار داد روي گوشی هایی که از سیستم عامل این ویروس را که می توان در گروه
وارد نمی ...و  wifi می کند و از طریق منابع ارتباطی و بلوتوث Download به کار گوشی می شود، این تروجان را صاحب گوشی تلفن همراه روي گوشی خود

آلوده شدن گوشی شما به این تروجان تا برطرف شدن مشکل گوشی، گوشی خود را خاموش نکنید زیرا احتمال روشن شدن آن وجود ندارد و شود ـ در صورت 
 .به خواب ابدي فرو خواهد رفت
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 doom boot.A 

با طراحی کرمی در این تراوا انبوهی از پیام . شداین تراواي جدید در صورت از بین نرفتن در یک ساعت اولیه فعالیت سبب از بین رفتن داده هاي شما خواهد 
 .از سوي گوشی آلوده ارسال می شود که صاحب گوشی نیز خود در جریان این ارسال ها نخواهد بود MMS ها توسط

 
mabir.A 

 .گوشی را مورد سرقت قرار می دهد MMS و SMS این ویروس اطالعات
 

cabir 
این ویروس از طریق . قرار داشتند، می نشست symbian که روي گوشی هاي تلفن همراه که تحت سیستم عامل این ویروس که جزو اولین ویروس هایی است

یار زود تمام بلوتوث به دستگاه هاي نزدیک که توسط گوشی هاي تلفن همراه قابل شناسایی است ارسال می شود که در اثر فعالیت زیاد شارژ باطري گوشی بس
 .می شود

 
commwarrior 

آلوده اي را  MMS است پیام هاي symbian ویروس که پس از واردشدن در گوشی ادعا می کند که یک برنامه مهم با به روزرسانی امنیتی سیستم عامل این
از سوي  MMS به لیست دفتر تلفن گوشی ارسال می کند و سبب خواهد شد که سایر گوشی ها آلوده شده و به عالوه در پایان ماه هزینه هنگفتی براي ارسال

 .اپراتور مربوطه درخواست شود
 

skulls 
د که شما اگر آیکون هاي گوشی شما به تصویري از یک جمجمه و دو استخوان جایگزین شده بود و در گوشی شما نیز اختاللی صورت گرفته بود مطمئن باشی

 .قربانی این ویروس شده اید
 

derver 
 symbian را از کار می اندازد مخصوص گوشی هایی است که داراي سیستم عامل kaspersky ی ویروساین ویروس که پس از قرار گرفتن در گوشی آنت

 .است Antivirus هستند، جالب است بدانید که نام فایل این ویروس
 

fontal 
 .این ویروس سبب قفل شدن گوشی شما خواهد شد و اجازه هیچ گونه عملیاتی را به شما نمی دهد
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  صحیح با دوربین تلفن همراهآموزش عکاسی 

 
اگر به اماکن باستانی و دیدنی بروي که قضیه پر رنگ تر . این روزها هرجا که می روي، چند نفري را می بینی که با تلفن همراه خود مشغول عکاسی هستند 

ان موضوع مهمی است و البته اگر این وسیله را قبال داشته تقریبا بیشتر کسانی که می خواهند به تازگی گوشی موبایل بخرند، داشتن دوربین برایش. هم می شود
با این همه یک نکته همواره مغفول می ماند، چطور باید با دوربین تلفن همراه عکس بگیریم؟ اشتباه . باشند، این دفعه به کیفیت دوربین هم فکر می کنند

اگر تلفن همراه شما دوربین عکاسی دارد و یا قصد خرید گوشی با . مدنظر است نکنید، منظور روش کار با گوشی نیست؛ بلکه چگونگی گرفتن یک عکس خوب
 .با آموزش این مقاله در سایت سرزمین دانلود با ما همراه باشید.این امکان را دارید، حتما به نکات زیر براي عکاسی بهتر، توجه کنید

 
یگر هستند، البته این درجه گرانی، با توجه به قدرت دوربین تغییر می کند ولی در هر صورت گوشی هایی که دوربین عکاسی دارند، معموال گران تر از انواع د 1

تعجب نکنید، هستند کسانی که گوشی دوربین دار دارند ولی از آن استفاده نمی ! شما پول دوربین گوشی را پرداخت کرده اید، پس حتما از آن استفاده کنید
 .کنند

 
دوربین هاي عکاسی معموال درپوش مخصوص لنز . ن گوشی تان استفاده کنید، پس به عنوان اولین کار، لنز دوربین را تمیز کنیدحاال که قرار است از دوربی2

لنز دوربین را با یک دستمال نخی یا دستمال . دارند، اما دوربین هاي روي گوشی معموال چنین نیستند و اثر انگشت یا خاك بسیار روي آنها دیده می شود
 .تمیز کنیدعینک 

 
 .یکی از مشکالت اساسی در عکس هایی که توسط دوربین هاي موبایل گرفته می شوند، فاصله زیاد با سوژه است. به فاصله خود و سوژه عکاسی توجه کنید3
 
یک نفر می خواهید عکس بگیرید، مخصوصا اگر از صورت ! درست است که باید به سوژه نزدیک باشید، اما نه آن قدر که همه چیز از حالت طبیعی خارج شود 4

 .تنظیم فاصله بسیار مهم است
 
بهتر است عکس خود را بگیرید و بعد با استفاده از . زوم دیجیتال، عکس بهتري به شما نمی دهد .به صورت فیزیکی به سوژه نزدیک شوید نه با زوم دستگاه 5

 .کنیدنرم افزارهایی مانند فتوشاپ، هر قسمت را که تمایل داشتید جدا 
 
این موضوع در  .پس از تنظیم فاصله نوبت تنظیم نور است، حتما می دانید که هر چه نور تابیده شده به سوژه بیشتر باشد، عکس واضح تري خواهید داشت 6

ه یا فلش دارند و یا امکان نصب این این روزها موبایل هایی به بازار آمده ک. همه دوربین ها یکسان بوده و براي همین است که عکاسان از فلش استفاده می کنند
مثال در روز به فضاي باز بروید و یا در شب همه چراغ . وسیله روي آنها طراحی شده است؛ اما اگر گوشی شما این امکان را ندارد، حتما نور محیط را زیاد کنید

 ! ه نورپردازياز جمل. البته توجه داشته باشید که افراط در هیچ کاري خوب نیست. ها را روشن کنید
 
براي رهایی از  .گاهی اوقات این نور در برخورد با عدسی دوربین تجزیه شده و عکس شما را بدرنگ می کند. می دانید که نور سفید، مخلوط چند رنگ است 7

یت به شما اجازه می دهد تن مایه هاي این قابل. معادل فارسی این اصطالح، تراز سفیدي است .استفاده کنید White Balance این مشکل، از امکانی به نام
 .رنگی اضافی را از نور محیط گرفته و عکس هایی با رنگ طبیعی بگیرید
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عکاسی . بسیاري از عکاسان، پایه هاي با قابلیت حمل آسان دارند که در هر نقطه اي آن را بر زمین می گذارند. ثابت بودن دوربین مسئله بسیار مهمی است 8

 همراه این امکان را از شما می گیرد پس بهتر است با روش هاي دیگري، این ثبات را به دست آورید، مثال می توانید دستی که دوربین در آنبا دوربین تلفن 
 .است را با دست دیگر نگه دارید یا به جایی تکیه دهید

 
پس هنگامی که دکمه را فشار دادید، ثابت بمانید تا عکس گرفته . رندبرخی از دوربین ها وقفه شاتر طوالنی دا. تا زمانی که عکس ثبت نشده، تکان نخورید 9

 .شده را روي صفحه ببینید
 
از سوي دیگر عکاسی یک . خاصیت دوربین دیجیتالی این است که می توان به هر تعداد عکس انداخت یا چون فیلم وجود ندارد و شما هزینه اي نمی دهید 10

 .پس آنقدر عکس بگیرید تا با دوربین موبایلتان آشنا شوید. ه عکاسی با هر دوربین ، لم خاص خود را داردهنر بسیار تجربی است و دیگر این ک
 
 .به یاد داشته باشید که همیشه وضوح باال بهتر است. برخی دوربین هاي موبایل به شما این امکان را می دهند که وضوح عکس تان را انتخاب کنید 11
 
افزایش کیفیت یک عکس با استفاده از نرم افزارهاي موجود در . خود راضی نیستید، در دور انداختن آن لحظه اي درنگ کنید در هر حال اگر از عکس 12

 .در صورتی که به سادگی می توان یک عکس جدید بگیرید. گوشی و یا نرم افزارهاي کامپیوتري کار چندان ساده اي نیست
 
با این همه بهتر است  .به اضافه این که شما می توانید از حافظه هاي جانبی هم استفاده کنید. اه افزوده می شودهر روز بر میزان حافظه گوشی تلفن همر 13

این کار، خطر از بین رفتن عکس ها را کاهش می دهد به اضافه این که افراد ناباب را هم در . که عکس هاي خود را در اولین فرصت به کامپیوتر منتقل کنید
 .اي شما ناکام می گذارددزدیدن عکس ه

 
 .براي این کار استفاده از فوتو پرینتر، بهترین روش است. اگر کیفیت تصویر دوربین شما باال است می توانید عکس هایتان را چاپ کنید 14
 
 .در صورتیکه کیفیت تصویر دوربین شما باال نیست، از خیر چاپ عکس بگذرید که دور ریختن پول است 15
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  چیست؟) گوشی هوشمند(اسمارت فوناز گوشی هاي منظور 

 
 .به غیر از تلفن زدن، می توان کارهایی انجام داد که قبالً فقط با کامپیوترها و پی دي اي ها امکانپذیر بود) تلفن هوشمند(با اسمارت فون 

 .عامل دارند و به اینترنت وصل می شوندمثال می توانید برنامه هاي افیس را اجرا و ویرایش کنید ؛ اپلیکیشن اجرا کنید و سیستم 

 ویژگی هاي تلفن هوشمند یا اسمارت فون

و گوشی هاي بلک  iOS اپل آیفون با. در اصل، یک اسمارت فون داراي سیستم عامل است که اجازه اجراي اپلیکیشن هاي متفاوت را می دهد: سیستم عامل
این سیستم عامل ها هستند که یک تلفن . کار می کنند …ا هم با آندروید، ویندوز فون، بادا و بقیه تلفن ه. بري با سیستم عامل بلک بري کار می کنند

 .هوشمند را هوشمند می کنند

اپلیکیشن، نرم افزاري است که به تلفن هوشمند قابلیت انجام کارهاي متعدد همچون اجرا و  .اسمارت فون ها قابلیت اجراي اپلیکیشن دارند :اپلیکیشن
 .یل هاي آفیس را در گوشی می دهدویرایش فا

البته نباید فراموش . اسمارت فون ها قابلیت دسترسی به اینترنت با سرعت باال را از طریق شبکه هاي سلولی و واي فاي میسر می کنند: دسترسی به اینترنت
 .لفن ها استفاده کردکرد که اپراتور سرویس دهنده هم باید اینترنت پر سرعت ارائه دهد تا بتوان از این قابلیت ت

این بدان معناست که چیدمان صفحه کلید این تلفن هاي . هستند QWERTY معموالً اسمارت فون ها داراي صفحه کلید کامل :QWERTY صفحه کلید
 .هوشمند همانند صفحه کلید کامپیوترها است

شاید تا یک هفته، یک ماه و یا یک سال دیگر این ها . در حال تغییراند البته این ها فقط قسمتی از ویژگی هاي مشترك تلفن هاي هوشمند هستند که همیشه
  .هم تغییر کنند
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QR کد چیست؟! 

  
  :تعریف 

QR-Code   بخوانید کیو آر کد مخفف کلمه Quick Response Code این نوع کد از نوع کدهاي ماتریسی یا . به معناي کد با پاسخ دهی سریع است
به دلیل توانایی ذخیره حجم  QR Code خیراًا. توسط شرکت تویوتا براي استفاده در خط تولید ابداع شد 1994ست که در سال ا مان کدهاي دو بعديه

 .العاده آن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد زیادي از اطالعات و سرعت خواندن فوق
 QR Code موارد استفاده

ودرو استفاده می شد ولی امروزه در بسیاري از موارد از جمله براي پیگیري اجناس در تجارت، پیگیري براي ردیابی قطعات در تولید خ QR Code در ابتدا
 .استفاده می شود …بستهها در خطوط پستی، استفاده در کارتهاي ویزیت براي دسترسی سریع مخاطب به آدرس سایت، ایمیل شخص و

به طور مثال . کد ببینید QR ندکی در اینترنت جستجو کنید میتوانید خالقیتهاي جالبی در استفاده ازکد نیستند و اگر ا QR این موارد تنها کاربرد هاي :توجه
کد در نظر گرفته بود که بازدید کننده با اسکن آن یک راست برنامه را بر روي گوشی خود  QR یک سایت دانلود اپلیکیشن موبایل براي لینک دانلود هر اپ یک

  .دانلود کند
  

   :گوشی هاي تلفن همراه و تبلت ها استفاده در

  

 
تفاده از تلفن هاي می توان گفت که گسترده ترین کاربرد رمزینه پاسخ سریع بخصوص براي عموم مردم، استفاده و بهره برداري از اطالعات رمز شده در آن با اس

این رمزینه ها . د عملیات زیادي در گوشی هاي موبایل انجام دهندتوانن بارکد هایی ساده اند که می (QR-code) در واقع رمزینه پاسخ سریع. همراه است
همچنین با گوشی  .گرفتن مورد استفاده قرار گیرند  توانند براي تغییر اطالعات مخاطبان، اجراي یک لینک وب، باز کردن یک برنامه، یا حتی شماره می

  .رم افزارهاي مورد نیاز را خریداري یا بارگذاري نموداندرویدي، می توان به راحتی از مارکت هاي اندروید، بازي ها و ن

روي کاغذ روزنامه، (را در هر جایی که باشد  "رمزینه پاسخ سریع"است، می توانند  افزار کدخوان هاي همراهی که دستگاهشان مجهز به نرم کاربران تلفن
قیمت و اطالعات مربوط به یک کاال، شماره تلفن، پیامک و : ه در آن که می تواند شاملاسکن کنند تا اطالعات ذخیره شد!) نمایشگر رایانه و یا روي بدنه اتوبوس
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این عمل اتصال از دنیاي فیزیکی به دنیاي . ي وب را بدون نیاز به تایپ آن، بر روي تلفن همراه را باز کنند یا هر متنی است، مشاهده نمایند؛ یک صفحه
 .گفته می شود "ردن دنیاي فیزیکیمجازي ک"یا  "هاردلینک"دیجیتال، به نام 

   :ها بوسیله گوشی تلفن همراه QR-code دریافت اطالعات ذخیره شده در 

  

 
 :یا تبلت شما می بایست به موارد زیر مجهز باشد) تلفن همراه(این کدها، گوشی ) اسکن(براي خواندن 

   دوربین با قدرت تفکیک مناسب 

   وانبارکرد خ(نرم افزار رمزینه خوان( 

تلفنهاي هوشمند بلک بري و . بطور پیش فرض نصب شده وجود دارد) بارکرد خوان(در برخی از مدل هاي گوشی هاي تلفن همراه، نرم افزار رمزینه خوان 
باشد، پشتیبانی  ها می بر روي برخی از مدل "زینگ"خوان  را که شامل اضافه کردن بارکد "QR" ، استفاده ازکد"آندروید"سیستم عامل گوشی گوگل موسوم به 

  .ها رایگانی که ویژه اسکن این کدها نوشته شده استفاده کنند همچنین دارندگان آیفون و آي پد می توانند از اپلیکیشن .نماید می

هاي جدید  گوشی در NFC باشد، فناوري می "QR" نیز مجهز به یک بارکدخوان است که قادر به خواندن کدهاي "سیمبین"سیستم عامل نوکیا موسوم به 
 "مائیمو"براي سیستم عامل  "QR"نیز یک کدخوان "بارکد-ام"همینطور . نظیري براي استفاده از یک ضربه کوچک براي اسکن بارکدها می باشد نوکیا روش بی

  .استفاده کنند :KaywaReader حتی دارندگان گوشی هایی با سیستم عامل جاوا نیز می توانند از نرم افزار رایگان موجود مانند. است

  :جهت دریافت کامل اطالعات یک کد، توجه به نکات زیر ضروري است

   قدرت پردازش، سیستم عامل و قدرت لنز گوشی تلفن همراه 

   کیفیت تصویري و حجم اطالعات موجود در کد 

   از کد ) اسکن(عکس برداري ) دوري و نزدیکی(زاویه 

   بارکد طبق استاندارد تولید شده باشد 

الزم به ذکر است که از این کد ها در هر جهت چرخشی می توان داده ها را . بنابراین عدم دریافت اطالعات از یک کد صرفن به منزله مخدوش بودن آن نیست
  .استخراج کرد
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  خرید تلفن همراه جامع راهنماي 

  
  گوشی تلفن همراه خرید راهنماي عمومی 

اي که  این روزها روند خرید یک گوشی خوب خیلی سخت شده است؛ یعنی قبل از خرید باید هزار جور تحقیق و تفحص صورت بگیرد تا خداي ناکرده هزینه
 .جهت تلف نشود خود و بی قرار است انجام شود بی

رز که در نهایت منجر به گران شدن گوشی شده است از سوي دیگر باعث شده تا خریداران تلفن هاي هوشمند از یک سو و افزایش قیمت ا هاي متنوع از گوشی عرضه مدل
خواهیم به روانشناسی خرید یک تلفن همراه بپردازیم و بگوییم براي اینکه یک خرید خوب  در گزارش امروز می. تر شوند همراه نسبت به انتخاب گوشی مورد نظر خود حساس

کار بوده و اطالعاتی  در نگاه اول شاید فکر کنید که خرید یک گوشی خیلی سخت است، البته این امر براي افرادي که به نوعی تازه. ی باید انجام دهیمداشته باشیم، چه کارهای
مورد نظر خود را مشخص کنید؛  کافی از مشخصات فنی یک گوشی ندارند، شاید درست هم باشد؛ اما براي اینکه یک گوشی مناسب خرید کنید، بهتر است اول از همه بودجه

ترین بخش در خرید یک گوشی تلفن همراه  این بخش شاید مهم. خواهید براي خرید یک تلفن همراه هزینه کنید یعنی به کیف پول خود نگاه کنید و ببینید تا چه مبلغی می
  .گردد گوشی و در حقیقت انتظارات شما از گوشی باز می ترین عوامل مورد توجه در خرید گوشی به کارایی بعد از بودجه یکی دیگر از مهم. باشد

 از گوشی خود چه انتظاراتی دارید؟

آیا . تواند راهگشاي شما در مراحل بعدي خرید باشد خواهید استفاده کنید؟ پاسخ به این دو سوال هم می کنید یا می از گوشی خود براي چه کارهایی استفاده می
کنید؟ شاید هم جزو آن دسته باشید که عالقه بیش از حدي به پیامک و اس ام اس بازي  ه فقط با گوشی خود مکالمه میجزو آن دسته از افرادي هستید ک

کنید؟ شاید هم به عکاسی عالقه داشته باشید و همیشه به ثبت تصاویر مورد نظر خود  کننده موسیقی استفاده می از تلفن همراه خود به جاي یک پخش. دارید
 پردازید؟ می

شما جزو کدامیک از این افراد . هاي کاربري براي آنها مهم است برخی از افراد هم بیش از هر چیز دیگري آنالین بودن و دسترسی به اینترنت و استفاده از برنامه
آمیز شما را شکل  ر خرید موفقیتاید به تنهایی نصف مسی اي که براي این کار در نظر گرفته ها در کنار بودجه هستید؟ پاسخ مناسب به هر یک از این سوال

در این صورت مهمترین عامل خرید گوشی براي شما، کیفیت . عنوان یک وسیله براي صحبت کردن استفاده کنید توانید از گوشی خود فقط به شما می. دهد می
در این بخش این نکته را در نظر . شود محسوب نمی براي شما جزو عوامل مهم …هاي مختلف و افزار صداي آن خواهد بود و کیفیت دوربین، قابلیت نصب نرم

   .داشته باشید که حتما گوشی مورد نظر خود را در فروشگاه و در نزد فروشنده از نظر کیفیت صداي دریافتی و ارسالی امتحان کنید
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 هاي مناسب براي سرگرمی گوشی

البته این نوع از . اي باشید که صفحه کلید کامل دارد کنید؛ بهتر است به دنبال گوشی ین قابلیت استفاده میمندید و بیشتر از ا عالقه SMS اگر جزو افرادي هستید که به ارسال
هاي زیادي بگیرید،  اي هستید که تمایل دارید با گوشی خود عکس اگر شما هم جزو دسته. ها بیشتر است ها اگر حالت کشویی داشته باشد، ضخامتشان از دیگر گوشی گوشی

 12و  8هایی با رزولوشن  گوشی. مگاپیکسل باشد 5در این صورت سعی کنید یک گوشی تهیه کنید که دوربین آن حداقل . مشخصات فنی دوربین گوشی توجه کنید حتما به
مندید، توجه کنید که دوربین موبایل  قهاگر به عکاسی با دوربین موبایل عال. مگاپیکسل نیز در بازار موجود هستند، ولی مگاپیکسل بیشتر صرفا به معناي دوربین بهتر نیست

هاي موبایل  دوربین اکثر گوشی. قبول خواهند بود گیرید نیز قابل هایی که در شب می در این صورت کیفیت عکس. باشد Xenon یا فلش LED شما حتما مجهز به فلش دوتایی
 Full HD یا HD زیادي دارد، باید یک گوشی تهیه کنید که مجهز به قابلیت فیلمبرداري با کیفیت اگر این مورد نیز براي شما اهمیت. مجهز به قابلیت فیلمبرداري نیز هستند

  .کنیم، بهتر است به دوربین جلوي گوشی نیز توجه کنید افزارهاي همچون اسکایپ استفاده می اگر مکالمه تصویري برایتان مهم است و از نرم. باشد

 هوشمنددار شوید

از پردازنده . عامل است شود که داراي سیستم اي گفته می هاي هوشمند به گوشی گوشی .اي هوشمند در بازار بسیار افزایش یافته استه این روزها تنوع گوشی
ها  یاین نوع از گوش. دهد هاي مورد نظر در اختیار شما قرار می تري برخوردار هستند و عالوه بر آن حافظه بیشتري براي ذخیره سازي اطالعات و برنامه قوي

تواند کار یک پلیر موسیقی مناسب را هم براي شما انجام  عالوه بر هوشمند بودن از دوربین قوي هم برخوردار بوده و در کنار آن به واسطه حافظه داخلی می
 .دهد

توانید ایمیل خود را  ها می با استفاده از این گوشی. ام دهیددادید را این بار با گوشی خود انج توانید بسیاري از اموري که با کامپیوتر انجام می با یک گوشی هوشمند، شما می
طور کلی از یک دستگاه به جاي چندین  مند شوید و به روي گوشی خود بهره …هاي حسابداري، آفیس و هاي مختلف را روي گوشی اجرا کنید، از برنامه چک کنید، بازي

  .کند پردازشگر نقش مهمی را بازي میهاي هوشمند  این روزها در بین گوشی.دستگاه استفاده کنید

اما به . اي به باال برخوردار هستند هاي ده هسته گیرند از پردازنده قیمت هم قرار می هاي گران هاي هوشمند موجود در بازار که در رده گوشی بسیاري از گوشی
هاي تک  هاي هوشمند با پردازنده توانید از گوشی نجام دهید، میخواهید با گوشی خود کارهاي خاص ا این نکته توجه داشته باشید که اگر شما خیلی نمی

هاي سه بعدي استفاده  هاي سنگین یا بازي به طور مثال اگر شما از برنامه .به این ترتیب قیمت پرداختی شما هم کاهش خواهد یافت. اي استفاده کنید هسته
برید و قصد ندارید با گوشی خود  هاي ساده لذت می تهیه کنید، ولی اگر از بازي 1GHzاي یا سرعت  کنید، بهتر است یک گوشی با پردازنده دو هسته می

 .اي ندارید همزمان چندین کار را انجام دهید، نیازي به تهیه گوشی با پردازنده چند هسته

افزارها در  عنوان مثال نحوه اجراي همزمان نرم به. ستاي تاثیرگذار ا افزاري نیز در انتخاب تلفن چند هسته عامل و نحوه استفاده آن از منابع سخت نوع سیستم
از جمله موارد دیگري که حتما باید . شوند صورت روان اجرا می اي به خوبی و به هسته عامل ویندوز فون به نحوي است که تمام امور با یک پردازنده تک سیستم

معموال قدرت باتري  .دهد شی است؛ یعنی میزان شارژي که گوشی در اختیار شما قرار میاي داشته باشید عمر باتري گو در هنگام خرید گوشی به آن توجه ویژه
این عدد به صورت تئوري نمایشگر قدرت باتري است، ولی در عمل آنچه . شود عنوان می (mAh) هر گوشی در مشخصات فنی آن با واحد میلی آمپر ساعت

 Wi-Fi گوشی را روشن کنید، باتري آن خیلی زودتر از حالتی که Wi-Fi به طور مثال اگر. شی استکند، نحوه استفاده شما از گو عمر باتري را معین می
 . شود خاموش است، مصرف می

 چه کارهایی نباید در هنگام خرید انجام داد

اگر فرد مناسبی در اطراف خود . کمک بگیریدتر است  اي اگر شما جزو افراد تازه کار هستید، بهتر است در هنگام خرید از یک دوست یا آشنایی که از شما حرفه
هاي زیادي در اینترنت وجود دارد که با مشخص کردن محدوده قیمت  این روزها سایت. ندارید، بد نیست که حتما قبل از خرید سري به منابع اینترنتی بزنید
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وجو در این بخش را با تعیین مشخصات خاص مورد نظر  نید اندکی جستتوا حتی می. کنند هاي موجود در بازار را به شما معرفی می راحتی گوشی مورد نظر به
 .تر کنید اي خود حرفه

اي نیستید، نباید در هنگام خرید  حتی اگر حرفه. اي برخورد کنید اي داشته باشید آن است که حرفه یکی از نکاتی که باید در هنگام خرید به آن توجه ویژه
البته راهنمایی خواستن از . اي مطابق با میل خود به شما پیشنهاد کند ء اطالعاتی شما سوءاستفاد کند و گوشیطوري برخورد کنید که فروشنده از خال

توانند اطالعات کاملی را هم در اختیار شما قرار دهند، اما گاهی ممکن است  فروشندگان در این بخش بسیار هم خوب بوده و حتی بسیاري از فروشندگان می
 .یل نداشتن گوشی مورد نظر شما، بخواهد شما را ترغیب به خرید گوشی موجود در مغازه خود کنداي به دل فروشنده

این  .خواهم گیرید، هرگز آن را با دست نشان ندهید و به فروشنده نگویید آن گوشی رو می هایتان را می روید و یک گوشی پشت ویترین چشم وقتی به بازار می
 .رود با اسم بردن از مدل درست گوشی، به فروشنده بفهمانید به سادگی سرتان کاله نمی. تواند از شما سر بزند می ترین رفتاري است که اي غیرحرفه

هاي خوب  شاید رنگ قاب گوشی براي شما خیلی مهم باشد، اما این مهم را نیز در نظر بگیرید که بسیاري از گوشی. ها را نخورید فریب رنگ و ظاهر گوشی
کنند و با  ها می آنها هر روز یک مدل جدید روانه ویترین مغازه. اند ها چم و خم کار را یاد گرفته تولیدکننده. از تنوع رنگی باالیی برخوردار نیستندموجود در بازار 

ط یک بازي تجاري است براي ها فق و بقیه این حرف iOSآندروید، . ایم صرف کلی هزینه تبلیغاتی در تالش هستند تا به من و شما بگویند از قافله عقب مانده
اما در عین حال از داشتن و استفاده کردن از یک . شود، سراغ آنها نروید فرستادن خالصه می SMS اگر تلفن همراه براي شما فقط به زنگ زدن و. فروش بیشتر

ها  این نوع از گوشی. ار جذاب و شیرین خواهد شدمطمئن باشید که بعد از یک مدت کار کردن با آن براي شما بسی. تلفن هوشمند هم هراس نداشته باشید
یرایشگر توانند همزمان ضبط صوت، دوربین دیجیتال، دفترچه یادداشت، تقویم، ماشین حساب، یادآور، کیف پول، نقشه، مسیریاب، پخش کننده موسیقی، و می

  . . . ی شاید تا سی، چهل سال دیگر ظرف هم بشورند و غذا هم بپزندتان باشند، حت عکس و متن، اداره هواشناسی، مترجم و دیکشنري همراه و کنسول بازي

 طراحی

 .براي انتخاب طراحی گوشی می توانید از موارد زیر کمک بگیرید. شما ابتدا باید طراحی مطلوبتان را مد نظر بگیرید

 گشت و گذار در اینترنت، بازي هاي موبایل و یا  گوشی با نمایشگر لمسی بزرگ را می پسندید؟ نمایشگر هاي لمسی بزرگ براي کاربرانی که به
 .مطالعه متون عالقه مند هستند، مناسب هستند

  گوشی با نمایشگر لمسی بزرگ و مجهز به صفحه کلید کشویی را ترجیح می دهید؟ صفحه کلید کشویی براي کاربرانی که به صفحه کلید مجازي یا
 .لمسی عادت ندارند مناسب است

 ه کلید کامل یاگوشی مجهز به صفح QWERTY را بیشتر می پسندید یا گوشی با صفحه کلید معمولی؟ اگر به ارسال SMS  عالقه مندید خرید
 .را به شما توصیه می کنیم QWERTY گوشی با صفحه کلید

 تمایل دارید گوشی را در جیب خود قرار دهید؟ در این صورت حتما آن سعی کنید گوشی کوچک را انتخاب کنید 
 البه ارس SMS عالقه مندید؟ گوشی تهیه کنید که مجهز به صفحه کلید باشد. 
 م است به عمر باتري گوشی براي شما اهمیت دارد یا برایتان مهم نیست روزي یک یا دو بار تلفن تان را شار کنید؟ اگر عمر باتري گوشی براي شما مه

 .، اهمیت دهیدمشخص شده) میلی آمپر در ساعت ) mAh قدرت باتري گوشی که با واحد

   .با توجه به مواردي که ذکر شد، طراحی گوشی خود را انتخاب کنید

  

 



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرست                                       باید بدانید) موبایل ( آنچه از تلفن همراه 
 

90 
 

 عامل سیستم

هاي هوشمند نروید و یک گوشی را که داراي صفحه کلید است  کنید، بهتر است سراغ گوشی اگر از گوشی موبایل بیشتر براي مکالمه و ارسال پیامک استفاده می
اپل  iOS عامل اما کسانی که سیستم. هاي متفاوت و متنوعی خواهید داشت عامل آندرویید را انتخاب کنید انتخاب ، اگر سیستمصورت انتخاب کنید، در غیر این

ها  رمفو دهند که هر کدام از پالت بري و ویندوزفون هم موارد متنوعی را در اختیار کاربران قرار می عامل بلک کنند یک گزینه بیشتر ندارند، سیستم را انتخاب می
  .دهد هاي خاصی در اختیار کاربران قرار می ویژگی

 ؛ اندروید بر روي گوشی هاي موبایل و تبلت هاي مختلف نصب شده است سیستم عامل اندروید . 

 سیستم عامل iOS  تنها بر روي ابزارهاي موبایل اپل یعنی آیفون و آیپد نصب شده است این سیستم عامل؛.  
 ؛ سیستم عامل بلک بري Black Berry OS بر روي گوشی هاي مختلف ساخت بلک بري نصب شده است . 

 سیستم عامل Windows Phone 7  ؛WP7  محصول جدید مایکروسافت است که با وجود اینکه تنها یک سال از تولدش می گذرد در بازار جاي
 . باز کرده است

چراکه این دو سیستم . پیشنهاد می کنیم یکی از مدل هاي اندروید یا آیفون را تهیه کنیداگر به نصب نرم افزار هاي مختلف بر روي گوشی عالقه مندید، به شما 
 .عامل جزو پرطرفدارترین سیستم عامل ها بوده و به همین دلیل برنامه هاي جذابی براي هر دو آنها وجود دارد

 صفحه نمایش

 :یر توجه کنیداگر تمایل دارید با گوشی خود در اینترنت گشت و گذار کنید به نکات ز

  ؛ سایز بزرگتر نمایشگر باعث می شود راحت تر بتوانید در اینترنت گشت و گذار کنید و مطالب سایت هاي مختلف اینچ یا بیشتر 3سایز نمایشگر
 .را مشاهده کنید

 باید رزولوشن باالیی نیز داشته  ؛ نمایشگر گوشی شما عالوه بر اینکه باید نسبت به دستورات لمسی حساس باشد،نمایشگر لمسی با رزولوشن باال
 .نیز بهتر خواهد بود هر چه رزولوشن نمایشگز بیشتر باشد کیفیت تصویري که مشاهده می کنید . باشد

ت بنابراین اگر قصد دارید از گوشی خود در نور زیاد استفاده کنید بهتر اس. در نور آفتاب خوب عمل می کنند و رفلکس کمی دارند AMOLED نمایشگر هاي
 .به باال استفاده کنید qHD اگر به تماشاي ویدئو و انجام بازي با گوشی عالقه مندید، از گوشی هاي با رزولوشن. تهیه کنید AMOLED تلفن با نمایشگر

qHD به معنی رزولوشنی معادل یک چهارم Full HD  720و سه چهارمP است. 

 
 وضوح تصویر صفحه نمایش

از سوي دیگر وضوح تصویر خوب براي افراد . شان تماشا کنند است که بیشتر دوست دارند ویدیو یا عکس روي گوشی موبایل  موضوح تصویر باال براي کسانی مه
توان در کاهش مصرف باتري هم  همچنین با تنظیم نور صفحه نمایش می. شان بخوانند خوان هم مهم است که به راحتی بتوانند مطالب را روي دستگاه کتاب
 .ردجویی ک صرفه

 
 دوربین

دارید   تان عالقه اگر شما هم جزو آن دسته از کاربرانی هستید که به عکاسی با تلفن همراه. این روزها استفاده از گوشی موبایل به جاي دوربین رواج یافته است
هاي رده متوسط تا پیشرفته،  توان از گوشی ندها میدر میان اکثر بر .هایی را انتخاب کنید که دوربینی با کیفیت هشت مگاپیکسل به باال دارند بهتر است گوشی

پیکسل ضبط کنند که قابلیت بارگذاري آنها  1080یا  720توانند تصاویر ویدیویی را با کیفیت  ها می این دوربین. هایی با دوربین هشت مگاپیکسلی یافت گوشی
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 .بوك یا یوتیوب هم وجود دارد روي فیس

 .کند راي دوربین جلویی هم هستند که امکان مکالمه ویدیویی را براي افراد فراهم میها همچنین دا بسیاري از این گوشی
 

 پردازنده

اي در اختیار کاربران قرار  العاده ها سرعت فوق هاي مبتنی به این پردازنده گوشی. جاري میالدي رواج یافت اي در طول سال اي و چهارهسته هاي دوهسته پردازنده
توانند امکانات خوبی را در اختیار کاربران قرار  اي برخوردارند، می هسته هایی هم که از پردازنده تک با این حال گوشی. در گوشی بپردازند دهند تا به مرورگري می

 .دهند
 

 باتري

اي شبکه نسل چهارم ه هایی که از سرویس مثال گوشی .ها به شدت کاهش یابد هاي موبایل باعث شده تا عمر باتري این دستگاه تر شدن گوشی کاربردي
هاي موبایل باعث  اي شدن گوشی البته چندهسته .کنند هاي نسل سوم باتري بیشتري مصرف می هایی با پشتیبانی از شبکه کنند نسبت به گوشی پشتیبانی می

 .شده که عمر باتري افزایش یابد

آورد، بنابراین الزم است  ماال باتري گوشی شما در طول یک روز دوام نمیکنید احت اگر از گوشی خود معموال براي مرورگري روي وب یا مکالمه استفاده می
  .سیم هم خریداري کنید که بیرون از منزل با مشکل تمام شدن باتري مواجه نشوید همراه گوشی، یک شارژ بی

 کیفیت صداي گوشی

اگر صداي شما به خوبی به طرف مقابل نرسد، مسلما گوشی . یکی از مهمترین ویژگی هاي گوشی موبایل، کیفیت صداي ارسالی و دریافتی در گوشی است
به . از طرفی اگر صداي طرف مقابل نیز با کیفیت مناسب به شما نرسد، گوشی انتخابی شما عمال بالاستفاده و یا آزاردهنده است. خوبی را انتخاب نکرده اید

ار داده و با یکی از نزدیکان تماس بگیرید و با صداي آرام با وي صحبت کنید تا همین علت بهتر است پیش از خرید گوشی، سیم کارت خود را داخل آن قر
 .مطمئن شوید با این صداي کم نیز، می توانید با وي مکالمه کنید

بنابراین . ا قرار نمی دهندالبته توجه کنید که در بازار موبایل کشور ما اکثر مغازه داران، گوشی هاي خود را براي بررسی و قرار دادن سیم کارت، در اختیار شم
بهتر است همواره پیش از خرید گوشی،  .اگر نتوانستید کیفیت صداي گوشی را بررسی کنید، یکی از بهترین راه ها مشاهده بررسی هاي موجود در اینترنت است

 .مشخصات فنی مربوط به گوشی را بررسی کنید

  :در مجموع 

 .ل توجه کنیدعالوه بر زیبایی به استحکام بدنه موبای  1

 حافظه داخلی گوشی حتی با امکان ارتقاع نباید خیلی کم باشد  2  

 .در خرید گوشی هاي جدید به کیفیت صدا و در خرید گوشی قدیمی به زنگ هاي انها توجه کنید چون قابل بروز کردن و تغییر نیست  3

 .نی کندموبایلی را بخرید که فرمت هاي صوتی و تصویري بیشتري را پشتیبا  4  

 اگر نرم افزار خاصی را مورد نظر دارد حتما بپرسید که امکان نصب ان می باشد یا نه ؟  5  
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 .به شبکه هاي ارتباطی و امکان نصب حافظه خارجی و امکان ذخیره فایل هاي دریافتی بلوتوث نیز توجه کنید  .6

 .همیشه از نمایندگی خرید کنید  7

 .نیاز به برنامه اي ندارد و هنگام خرید الزم نیست فروشنده برنامه اي را اجباري روي گوشی نصب کند گوشی موبایل براي فعال شدن  8  

 .گوشی هاي جاوا ویروس نمیگیرند ولی بعضی از گوشی هاي سیمبین نیاز به انتی ویروس دارند 9  

 بگیرید ساعت اجازه 48حتم یادتون باشه از فروشنده بابت تست باطري و گوشی به مدت   10  

 .قبل خرید از چند جا قیمت بگیرید و قطعات را از نظر کیفیت مقایسه کنید  .11  

  .میزان همخوانی با فعالیت روزانه شما و کار کردن اسان با گوشی نیز توجه کنید. صفحه نمایش خوب . به عمر باطري  12  

 .ها توجه داشته باشیدمهمی که در هنگام خریدن گوشی هاي نو و کار کرده باید به آن  اتنک

 .از خریدن گوشی هاي بدون جعبه خوداري کنید 1 

را وارد کنید تا شماره * 06به این نکته دقت کنید که شماره سریال جعبه و گوشی یکی باشد و راه تشخیص آن هم این است که بعد از روشن کردن گوشی  2
 .را با شماره سریالی که پشت جعبه نوشته شده مقایسه کنیدسریال گوشی روي صفحه آن ظاهر شود بعد می توانید آن شماره 

 .گوشی هاي نو را از نمایندگی هاي اصلی که در سطح کشور، فروشگاه دارند تهیه کنید 3

یا گارانتی متفرقه در زمان خرید گوشی هاي نو حتمآ به نوع گارانتی و تاریخ شروع آن دقت کنید و حتی االمکان از خریدن گوشی هایی که گارانتی ندارند  4
 .دارند بپرهیزید

 .حواستان جمع باشد که از تاریخ گارانتی بیشتر از دو هفته نگذشته باشد 5

گوشی وجود براي تشخیص نو بودن گوشی به اطراف باتري و محل قرار گرفتن آن دقت کنید در گوشی هاي نو نباید هیچ خط و اثري از مالش باتري به بدنه  6
 .داشته باشد

 .ل قرار گرفتن سیم کارت در گوشی هاي نو ، تمیز و بدون خط استمح 7

تند داشته در گوشی هایی که داراي حافظه خارجی اند ، این حافظه نباید هیچ پارتیشنی عالوه بر پارتیشن هاي اصلی که معموآل مخفی و قابل دیدن نیس 8
 .باشد

 .ر زنگ هاي اصلی وجود داشته باشددر گوشی هاي نو در قسمت زنگ ها نباید هیچ زنگی اضافه ب 9

 .ساعت از فروشنده مهلت تست بگیرید تا باتري و دیگر قسمت هاي آن را به طور کامل تست کنید 24در وقت خرید گوشی هاي دست دوم حتمآ  10
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اگر باتري گوشی سالم باشد .وش کنیدیک راه براي تست باتري گوشی دست دوم این است که چندین بار به صورت پشت سر هم گوشی خود را روشن و خام 11
احتماآل . اما اگر پس از این کار خطوط باتري شما نصف یا کمی کمتر یا بیشتر شد. نباید به اصطالح خط باتري کم کند یا حد اکثر تا یک خط باتري کم کند 

 .گوشی دچار اشکال شده است

اگر در هنگام اجراي .ابلیت نصب برنامه هاي مختلف را دارند دقت بیشتري به خرج دهیددر مورد خرید گوشی هایی که داراي حافظه خارجی هستند یا ق 12
ده که در یک برنامه پس از مدتی گوشی دچار مکث طوالنی می شود بدانید که این گوشی یا ویروس دارد یا نرم افزار هاي غیر استاندارد روي آن نصب ش

 .د مشکل ساز باشدطوالنی مدت براي برنامه اصلی گوشی نیز می توان

رژ گوشی ظاهر شدن عالئم یا اعداد، بی دلیل خاموش و روشن شدن مکرر گوشی ، خارج شدن ناگهانی از یک برنامه در حین اجرا و خالی و پر شدن خط شا13
زار هاي نصب شده یا ویروسی بودن یا در از دیگر نشانه هایی است که در مورد گوشی هاي با قابلیت نصب برنامه می تواند نشانه غیر استاندارد بودن نرم اف

 .مراحل پیشرفته نشان دهنده مشکل سخت افزاري گوشی باشد

در هنگام خریدن گوشی نو حتمآ قیمت فروش دست دوم آن را نیز جویا . در صورتی که شما جزو آن دسته از افراد هستید که مدام گوشی عوض می کنید 14
 .مورد نظر خود مطلع شوید چرا که برخی از گوشی ها اصوآل افت قیمت باالیی دارندشوید یا از میزان افت احتمالی گوشی 

گوشی به دست ... قبل از خریدن گوشی تلفن همراه حتمآ اطالعات کافی و مناسب در مورد قیمت و لوازم جانبی نظیر قاب ، بند، کیف،دفترچه راهنما و  15
   .آورید تا در هنگام خرید دچار تردید نشوید

16- Gallery یا Memory  و یا قسمت هایی که قابلیت نصب یا کپی برنامه هاي مختلف در آن وجود دارد نباید هیچ پارتیشن یا فایلی غیر از فایل هاي
 .وجود داشته باشدباید  00:00:00گوشی زمان  Call Duration.اصلی گوشی وجود داشته باشد
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 د راهنماي جامع خرید تلفن همراه هوشمن

 

هاي مختلف در بازار وجود دارند و معلوم نیست آن تلفنی که به  انواع و اقسام گوشی با قابلیت. اي است خرید یک گوشی جدید به نظر کار مشکل و پیچیده
ان بهترین ماشین به تمام توان یک ماشین را به عنو طور که نمی همان. ها هستند هاي هوشمند هم مثل ماشین در حقیقت گوشی. دنبالش هستید، کدامیک است

ها و  اگر براي خرید یک ماشین بدون تحقیقات در مورد انواع مدل. توان یک گوشی خاص را به عنوان بهترین انتخاب معرفی نمود مشتریان توصیه کرد، نمی
خواهید در آینده به خاطر انتخاب  ب است و اگر میترتی  ها هم وضعیت به همین ها وارد یک فروشگاه شوید، در آینده پشیمان خواهید شد، در مورد گوشی قیمت

در این مقاله به طور کامل به بررسی معیارهاي مهم در انتخاب تلفن هوشمند خواهیم . خود ناراحت و ناراضی نباشید، بهتر است خوب تحقیق و بررسی کنید
 .پرداخت

دوستان و همکاران هر یک . ها جستجو و تحقیق کنید روزها و هفته» ؟هوشمندي بخرم  چه نوع گوشی«اي مثل  ممکن است براي پاسخ به سوال ساده
ي خرید گوشی هوشمند در  خواهیم اطالعات مفیدي در زمینه آورد، در این مقاله می کنند و فروشنده هم با پیشنهادات خود به شما فشار می هایی می توصیه

ي  اي باشید، با دنیاي پیچیده ممکن است آماتور یا حرفه. گیري برایتان ساده شود ابید و تصمیماختیار شما قرار دهیم تا از این فشارها تا حد ممکن رهایی ی
 .ایم آوري کرده هاي هوشمند کامالً غریبه یا آشنا باشید، به هر حال در این مقاله هر آنچه ممکن است در خرید یک گوشی جدید مفید واقع شود را جمع گوشی

 تفاده کنیم؟چطور از این راهنماي خرید اس

هاي هوشمند را در  افزار گوشی افزار و نرم خواهیم نکات و اطالعات کلی در مورد سخت هایی خاص نیست بلکه می این راهنماي خرید براي پیشنهاد کردن مدل
ین فکر کنید که از گوشی بعدي خود چه خوانید، به ا وقتی این مقاله را می .هاي خوب و بد را تفکیک کنید اختیار شما قرار دهیم تا خودتان بتوانید گوشی

در واقع این مقاله یک ابزار براي کنترل . در ادامه احتماالً به کاربردهاي مورد نظر شما اشاره خواهیم کرد. انتظاراتی دارید و چه کارهایی باید برایتان انجام دهد
 .هاي هوشمند است ي گوشی اطالعات مربوط به دنیاي پیچیده

هاي خاص نکنید، حتماً این دسته از  مندان و طرفداران گوشی از اینکه بحث را به طور جدي شروع کنیم این است که توجهی به عالقه آخرین توصیه قبل
لینوکس اندروید که به شما از   دانند، یا برخی کاربران بازي می منظور کاربرانی است که مثالً آیفون را مسخره کرده و آن را اسباب. شناسید کاربران را می

هاي  خواهیم بگوئیم که از آشنایی با گجت نمی. هاي مورد نیاز شما را دارد کنند این پلتفرم تمام اپلیکیشن گویند و در نهایت کاربران ویندوز فون که اصرار می می
! ک گوشی طرف هستیم نه با یک مذهب یا دین راستینایم، خیر، منظور ما این است که ما با ی مند نشده ها شدیداً عالقه ایم و به این نوع گوشی جالب لذت نبرده

گوید تنها باید سراغ  ها برگردیم، مثال وقتی قصد شما این است که هر روز مقدار زیادي چوب جابجا کنید، پیشنهاد کسی که به شما می به مثال ماشین
 .خودروهاي هیبریدي بروید، برایتان مفید واقع نخواهد شد
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 عامل انتخاب پلتفرم یا سیستم

 

 افزاري و ظاهري توجه کنید باید بنا به نیازتان بهترین پلتفرم را انتخاب کنید هاي سخت پیش از آن که به قابلیت

ترین سیستم عامل را با توجه به کاربردهایتان  هاي مختلف را بررسی کرده و مناسب افزار، باید سیستم عامل قبل از انتخاب بهترین گوشی از نظر ظاهر یا سخت
هاي موبایل دنیا هستند که هر کدام نقاط ضعف و قوت خود را  مورد از پرکاربردترین سیستم عامل 4بري،  و بلک ویندوز فون، iOS، اندروید .انتخاب نمائید

 .دهیم در ادامه هر یک را مورد بررسی قرار می. دارند

خواهید با جمعی از دوستان و اطرافیان خود  کنند؟ اگر می دام سیستم عامل استفاده میقبل از شروع به این نکته هم توجه کنید که خانواده و دوستان شما از ک
افزارهاي  توانید با استفاده از نرم اند چرا که در این صورت می را انتخاب کنید که آنها انتخاب کرده  به بهترین شکل در ارتباط باشید، بهتر است همان پلتفرمی

. مند شوید بهره iMessage به نام iOS رسان بري مسنجر یا سرویس پیام هاي ارتباطی خاص مثل سرویس بلک ز برخی راهمختلف به هم کمک کرده و حتی ا
اي قابل  ي کافی مفید باشند اما به هر حال این موضوع هم نکته اندازه ها هم به عامل  البته اجباري در پیروي از جمع دوستان و خانواده نیست، شاید سایر سیستم

  .ل استتأم

  

  

  

 



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرست                                       باید بدانید) موبایل ( آنچه از تلفن همراه 
 

96 
 

iOS هاي آیفون و گوشی 

iOS  ترین سیستم  ترین و ساده توان گفت که این سیستم عامل یکی از قوي به طور خالصه می. به کار رفته است آیپادو  آیپد، آیفونسیستم عاملی است که در
افزارهاي  فرض نرم به صورت پیش iOS .افزارها نرم: توان در یک کلمه خالصه کرد را می iOS نکته در مورد سیستم عاملترین  مهم. هاي موجود است عامل

 ... .ي بازي و سرگرمی، کار و تجارت و افزارهایی در زمینه نرم. کند افزارهاي مفید و کاراي بیشتري را ارایه می ها نرم خوبی دارد و در واقع نسبت به دیگر گوشی
 .تر است تر از سایر رقباست و کار با آن ساده کند اما سریع درست است که از ادوبی فلش پشتیبانی نمی. بهترین مرورگر همراه را دارد iOS بسیایري معتقدند که

ي خانه را  نه است که صفحهي خا ي فیزیکی آن دکمه ترین دکمه مهم. هاي فیزیکی نقش کم رنگی را دارد عمدتاً به صورت لمسی است و دکمه iOS کار با
به همین علت کار کردن و . توان آنها را به شکل دلخواه مرتب نمود افزارها وجود دارند که به راحتی می هایی از نرم ي خانه ردیف در صفحه. کند برایتان باز می

براي نمایش اطالعات محیط مثل وضعیت آب و هوا یا  شود این است که ویجتی دیده می iOS اشکالی که در. یادگیري این سیستم عامل بسیار ساده است
 .ویجتی براي نمایش قرار مالقات بعدي ندارد

ترکیبی   اي ي امسال، بسته ادامه داده اما توجه کنید که بسته 2012ي ششم آن در سال  ي نسخه را با عرضه iOS هاي مهم ي آپدیت ي ساالنه اپل روند عرضه
ي گوگل با محصولی  افزار قدرتمند نقشه نرم. رسد کهنه به نظر می از نظر ظاهري کمی iOS 6 در رابط کاربري اعمال نکرده و لذا اپل این بار تغییر زیادي. است

نقشه گوگل براي نسخه البته دیروز  .اپل از مشتریانش عذرخواهی کردبراي کاربران روشن شد و نهایتاً  مشکالت آنخانگی جایگزین شده بود که چندي بعد 
 .اضافه شده که براي بیشتر کاربران کاربرد زیادي ندارد iOS ي ششم بوك در نسخه مثل پس هاي جدید قابلیتبرخی . ارائه گردید iOS یدجد

iOS ها با کند، به عنوان مثال هماهنگی سیستم پخش استریوي بیشتر ماشین از وسایل جانبی زیادي پشتیبانی می iOS نهایت در . هاست بیشتر از سایر پلتفرم
آخرین نکته این است که تبلت آیپد هم مثل گوشی . ها کاربرد دارد وي و طیف وسیعی از اسپیکرها و گیرنده تی ایرپلی است که براي ارسال صدا و تصویر به اپل

ایی که در تبلت خود دارید، در گوشی آیفون نیز افزاره توانیداز نرم کند و لذا اگر از کاربران آیپد یا آیپد مینی باشید، می استفاده می iOS آیفون از سیستم عامل
 .مند شوید و همچنین نیازي به فراگیري یک سیستم عامل جداگانه براي گوشی جدیدتان ندارید بهره

 iOS نقاط قوت

 افزارها تنوع باورنکردنی نرم 
 کاربري ساده 

 iOS نقاط ضعف

 نداردسازي باالیی  اي ندارد و چندان قابلیت سفارشی تنظیمات گسترده 
 صفحه کلید فیزیکی ندارد 
 رسد گردد و به نظر کهنه می برمی 2007که به سال  رابط کاربري قدیمی 
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  اندروید

 

اندرویدي در اشکال  خرید یک گوشی. ها را به دست آورده است در چند سال اخیر رشد طوفانی داشته و اکنون بخش بزرگی از بازار گوشی اندروید سیستم عامل
هاي گوگل مثل جیمیل  طراحی و ساخته شده است، بنابراین اگر از سرویس گوگلهاي  اندروید از ابتدا براي کار با سرویس  .پذیر است ف امکانهاي مختل و فرم

گوگل درخشش  هاي کند اما در کنار سرویس ها هم به خوبی کار می اندروید با دیگر سرویس  .هاي خود قرار دهید کنید، این پلتفرم را در اولویت استفاده می
 .کند و با اکثر نرم افزارهاي به خوبی یکپارچه شده است اندروید با زیبایی تمام کار می افزار نقشه گوگل که در خوبی دارد، مخصوصاً نرم

ید به عنوان پلتفرم بازي هم خیلی اندرو  .تر هستند کمی پایین iOS افزارهاي اندرویدي زیادي وجود دارند، اما کیفیت آنها در مقایسه با نرم افزارهاي اگرچه نرم
اندرویدي پشتیبانی کرده و   توانند از تمام وسایل ها نمی اندرویدي، خود یکی از دالیلی است که سازندگان بازي هاي ي گوشی تنوع گسترده. قدرتمند نیست

افزارهاي  تقریباً تمام نرم .تر است ضعیف iOS د که تنها نسبت بهافزاري بسیار خوبی دار اندروید اکوسیستم نرم  .ها عرضه کنند ي گوشی ها را براي همه بازي
 .موجود و قابل استفاده است iOS اندروید و  کلیدي که کاربران نیاز دارند براي هر دو سیستم عامل

بعضی از  .کنند و ابزارهاي خاص خود عرضه میها  ها، ویجت اندروید را به همراه پوسته  بیشتر سازندگان. سازي بهترین سیستم عامل است اندروید از نظر سفارشی
هاي اخیر بر مشکالت  هاي اندرویدي در سال آید ولیکن سازندگان دستگاه ها خوششان نمی سازي برخی افراد از این سفارشی. این موارد عالی هستند و بعضی خیر

اندرویدي درست مثل یک   در حال حاضر استفاده از یک گوشی. کنند افزارهاي سفارشی خوبی عرضه می کندي محصوالتشان فائق آمده و در حال حاضر نرم
هاي سازندگان معموالً مانعی در برابر نصب  سازي خوشبختانه سفارشی. گوشی دیگر نیست و لذا بهتر است قبل از خرید گوشی جدید، آن را امتحان کنید

 .افزارهاي دیگر نیست نرم

ها و  توان آیکون ي خانه وجود دارد که در هر یک می چند صفحه. دهد سازي خوبی در اختیار شما قرار می هاي سفارشیاندروید ابزار  تر این است که از همه مهم
کشد اما وقتی تنظیمات انجام شد و  اندرویدي مطابق میل کاربر، بیشتر از تنظیم آیفون و آیپد طول می معموالً تنظیم یک گوشی. هاي مختلفی قرار داد ویجت

 .دهد به صورت دلخواه سفارشی شد، این سیستم عامل عملکرد بسیار قدرتمندي را از خود نشان می صفحات خانه

کنیم اما فعالً این نکته را به یاد داشته  باره صحبت می در ادامه بیشتر در این. شوند هاي بسیار متنوعی تولید می اندروید در فرم  افزارهایی با سیستم عامل سخت
. کنند تر کندتر هستند و اگر بخواهید کارهاي زیادي با آنها انجام دهید، واقعاً کند عمل می هاي ارزان مدل. اندرویدي یکسان نیستند هاي باشید که تمام گوشی

 .نیداندرویدي دوري ک هاي ترین گوشی اگر قصد انجام کارهاي متنوع و سنگین توسط گوشی را ندارید، مشکلی نیست اما به هر حال بهتر است از ارزان

شوند  هاي خاصی منجر به ساده شدن انتخاب گوشی می افزارها و پوسته چنین نرم. هاي سفارشی اشاره کرده بودیم ها و انواع پوسته قبالً به انواع مختلف گوشی
ي  ده، بیابید اما این موضوع یک نتیجهافزارهاي سفارشی سازن ها و نرم چرا که ممکن است به دنبال یک قابلیت خاص باشید و آن را در یک یا چند مورد از گوشی

کشد  اندروید اضافه کند اما همیشه مدتی طول می  هاي جدیدي را به ها و کارایی هاي مختلف سعی کرده قابلیت ي بروزرسانی معموالً گوگل با ارائه. منفی هم دارد
ها و  بایست توسط تمام سازندگان و اپراتورها براي هر یک از گوشی میهر آپدیت جدیدي . ها قابل استفاده شود هاي جدید براي تمام گوشی که بروزرسانی

کننده  انتظار براي آپدیتی که حتی ممکن است هیچ وقت براي گوشی شما قابل استفاده نباشد، بسیار مأیوس. ي سفارشی آنها مورد آزمایش قرار بگیرد پوسته
تر  اندرویدي و در حالت کلی  ي ما در رابطه با خرید یک گوشی توصیه. اندروید نکنید هاي بروزرسانی کنیم که فکرتان را بیش از حد معطوف به است اما توصیه می

هایی که در آینده ممکن  خرید در همان روز اول هم خوب است و به بروزرسانی در مورد هر خرید دیگري این است و این که اطمینان حاصل کنید که آنچه می
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و خالص اندروید را به شکل بهتر و دلپذیرتري   ي اصلی هاي اخیر نسخه این توصیه مخصوصاً در مورد گوگل که در ماه. نکنید است حتی عرضه نشوند، دل خوش
توان گوشی دیگري به غیر از  اند و مشکل می اندروید از نظر رابط کاربري بسیار خوب طراحی شده  4.2و  4.1هاي  نسخه. کند عرضه کرده است، صدق می

 .اندروید را به همان شکلی که گوگل قصد داشته، اجرا کند  یافت که 4وس و نکسوس گلکسی نکس

 اندروید  نقاط قوت

 افزاري هاي گسترده از نظر سخت انتخاب 
 سازي قابلیت بسیار باالي سفارشی 

 اندروید  نقاط ضعف

 براي انجام تنظیمات و یادگیري آن به زمان نسبتاً زیادي نیاز است 
 افزارها هیچ وقت براي یک گوشی خاص عرضه نشوند ها و نرم نیممکن است بروزرسا 

  ویندوز فون

 

ي موجود در بازار ها تفاوت ویندوز فون با ویندوز موبایل و حتی با تمام پلتفرم. تغییر زیادي در استراتژي خود داده است ویندوز فوني  با عرضه مایکروسافت
هاي خوانا و بزرگ که براي داشتن سرعت باال، روان و مفید بودن  شود، رابطی با نوشته ویندوز فون با رابط خاصی شبیه به مترو شناخته می. ها زیاد است گوشی

س و بینگ یکپارچه شده است و به خوبی با ، آفیXbox ي خوبی با تمام اکوسیستم مایکروسافت دارد و به راحتی با ویندوز فون رابطه. طراحی شده است
 .کند ي ابري مایکروسافت کار می درایو، سرویس ذخیره اسکاي

هاي زنده روبرو هستیم که به  هاي بزرگی به نام کاشی ها با مربع ها و ویجت به جاي آیکون. ي آن است ي خانه  ترین ویژگی ویندوز فون، عملکرد صفحه خاص
شوند و البته در دیگر  ي سریع اطالعات و انجام کارها مفید واقع می ها در مشاهده این کاشی. ند تا اطالعات مربوطه را نمایش دهندشو صورت خودکار آپدیت می

براي شما  افزاري را هر کاشی نرم. ي ویندوز فون دارد ي خانه سازي خوبی که صفحه شوند اما نه با همان تنظیمات متنوع و قابلیت سفاشی ها هم یافت می پلتفرم
معموالً در . دهند هایی در اختیار کاربر قرار می ها، امکانات و قابلیت ترکیب با دیگر کاشی کنند و در هاب عمل می  ها در واقع مثل کند ولی بسیاري از کاشی باز می

هاي  هاب براي پخش موسیقی  در نظر بگیرید، اینهاب موسیقی را   به عنوان مثال. هایی به صورت جداگانه قابل دسترس است ها چنین قابلیت دیگر پلتفرم
توان گفت که در طراحی ویندوز  در حالت کلی می. هاي پندورا یا زون کاربرد دارد و جالب است که همگی در یک بخش قابل دسترس هستند خودتان و سرویس

 .فون سعی بر این بوده که کاربر طی کمترین مراحل به مقصود خود برسد

افزارهاي عرضه شده  از جمله آخرین نرم. اند افزارهاي بلندآوازه و مهم براي این پلتفرم عرضه شده افزارها زیاد نیست اما بسیاري از نرم تنوع نرم در ویندوز فون
ها بیشتري شده و  و قابلیتها  بوك اشاره کرد که داراي کارایی افزار توییتر و فیس  ي جدید نآیرم و نسخه Words With Friends توان به براي ویندوز فون می
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احتماال در آینده نه چندان دور تعداد عناوین نرم افزارهاي تحت ویندوز فون نیز افزایش چشم  .کمتر شده است iOS اندروید و  ي مخصوص اختالفشان با نسخه
ن خود مورد استفاده قرار دهید، فعال آیفون یا یک گوشی افزارها را برروي تلف خواهید بهترین و جدیدترین نرم گیري خواهند داشت اما توجه کنید که اگر می

 !اندرویدي چیزي است که به دنبال آن هستید نه ویندوز فون

هنوز . شده نرسیده است  شده که همچنان موفقیت آن به حد تضمین 920لومیا مشارکت نوکیا در این پلتفرم منجر به تولید محصوالتی زیبا و رنگارنگ مثل 
بسته به نوع شخصیت . اند که ویندوز فون را به عنوان یک مدعی مطرح کند بزرگ انجام نداده  هاي ویندوز فون، اقدامی دیگر سازندگان گوشی مایکروسافت یا

 .شما، داشتن یک گوشی متفاوت ممکن است جالب باشد یا برعکس، یک مشکل بزرگ محسوب شود

 نقاط قوت ویندوز فون

 ردافزارهاي یکپارچه بیشتري دا نرم 
 کنند درایو به خوبی در آن کار می باکس موزیک، آفیس و اسکاي ایکس 

 نقاط ضعف ویندوز فون

 افزارهاي کمتر نرم 
 کاربران کمتر 

 بري بلک

  

ي  در عرصههاي اخیر روندي نزولی را طی کرده و حاال به جایی رسیده که براي باقی ماندن  پلتفرم کمپانی ریم در گذشته طرفداران زیادي داشت اما در سال
 .یک سیستم عامل خوب است بري بلکریم باید کاربرانش را قانع کند که هنوز هم . رقابت نیاز به حرکتی بزرگ دارد

 کنند اما خرید آن را به طور قطع شود و تقریباً تمام اپراتورها آن را عرضه می اي است که در بازار به راحتی یافت می بري به گونه در حال حاضر وضعیت بلک
تی محل کارتان مجبور به خرید یک گوشی  هاي دپارتمان آي مثالً ممکن است به خاطر سیاست. کنیم مگر اینکه به دلیلی مجبور به خرید آن باشید توصیه نمی

 .بري باشید بلک

خواهد  7بري  که به زودي جایگزین بلک QNX بر اساس  پلتفرمی. شود آن عرضه می 10ي  کنیم این است که به زودي نسخه بري را توصیه نمی علت اینکه بلک
شود چرا که این کمپانی به موفقیتی بزرگ نیاز دارد تا  در این نسخه تمام سیستم عامل به کلی بازنویسی شده که قمار بزرگی براي ریم محسوب می .شد
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به هر حال بسیاري از . استقبال مشتریان قرار خواهد گرفتاندازه مورد   تا چه 10ي   داشته باشد و مشخص نیست که نسخه ها سهمی همچنان در بازار گوشی
 .بري هستند تا تصمیم قطعی اتخاذ کنند ي بعدي بلک اند و منتظر نسخه و حتی ویندوز فون قرار گرفته iOS اندروید و مشتریان ریم تحت تأثیر

صبر کنیم  2013مشخص نیست، باید تا آخر ماه ژانویه   تورهاي ارائه کنندهبه صورت کامل رونمایی نشده و جزئیات مربوط به محصوالت و اپرا 10بري  فعالً بلک
 10ي  توان به نسخه در حقیقت هیچ یک از محصوالت موجود را نمی. شود بري توصیه نمی هاي بلک در حال حاضر خرید گوشی. تا وضعیت کامالً روشن شود

بنابراین کسانی . هایی که کامالً لمسی هستند شود و هم مدل عرضه می QWERTY ه کلید کاملهایی داراي صفح گوید در سال آتی هم مدل ریم می. ارتقا داد
 .که به صفحه کلید فیزیکی عالقه دارند، خیالشان از بابت محصوالت این کمپانی کانادایی راحت باشد

 نقاط قوت ریم

 صفحه کلید عالی 
 بسیار شیک و با پرستیژ 

 نقاط ضعف

 شود خارج می تدریجاً از رده 7بري  بلک 
 هنوز عرضه نشده است 10بري  بلک 

 افزار سخت

 

 فرم گوشی

ها آشنایی دارید اما در ادامه  قطعاً با برخی فرم. ها منظور از فرم فکتور یا به عبارتی فرم گوشی این است که حالت فیزیکی گوشی چگونه است در بحث گوشی
 :دهیم وار توضیح می انواع آنها را خالصه

 این فرم در حقیقت یک . ها را تخت یا لوحی نامید توان این فرم گوشی در زبان فارسی می. هاست ترین فرم گوشی معمول ا اسلبفرم اسلیت ی
آیفون است،   ترین مثال براي چنین فرمی واضح. هیچ لوال، کشو یا صفحه کلیدي وجود ندارد. نمایش لمسی بزرگ است مستطیل صاف با صفحه

» اسلب«اندرویدي و ویندوز فون هم با فرم   هاي امروزه بیشتر گوشی. هاي هوشمند غالب شود در بازار گوشی ین فرمیاي که باعث شد چن گوشی
 .شوند طراحی و تولید می

 دومین فرم متداول است که شامل یک صفحه کلید کامل فرم کشویی افقی QWERTY نمایش گوشی قرار دارد و  صفحه کلید زیر صفحه. است
ي افقی  توان گوشی را با دو دست و به صورت افقی گرفت و کار کرد، واژه وقتی صفحه کلید باز شده باشد، می. شود ورت کشویی باز میمعموالً به ص

کنند که این دسته نیز  اي به جاي مکانیزم کشویی استاندارد استفاده می ها از مکانیزم لوالیی پیچیده برخی گوشی. کند نیز به همین موضوع اشاره می
 .شوند بندي می در همین گروه طبقه
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 فرم صفحه کلید کامل QWERTY ها نیز منجر به محبوبیت آن  بري معمول است و همین گوشی هاي بلک است که بیشتر در گوشی فرمی عمودي
ي  واژه. آن قرار دارددر این فرم یک صفحه کلید کامل در سمت جلوي گوشی نصب شده و معموالً صفحه نمایش کوچکی به صورت افقی باالي . شدند

 .بایست آن را به صورت عمودي در دست خود بگیرید عمودي به معنی آن است که براي استفاده از گوشی می

هایی مثل فرم صفحه کلید کشویی عمودي که مشابه نوع افقی است با این تفاوت که صفحه کلید  فرم. هاي دیگري هم وجود دارند غیر از سه فرم ذکر شده، فرم
 .هاي ساده بوده است ترین فرم گوشی شود و فرم تاشوکه در گذشته معمول زیر گوشی به صورت عمودي خارج میاز 

کنند، علت دیگر  هاي موجود از این فرم استفاده می ترین گوشی ترین و جذاب ترین فرم است چرا که معموالً باریک پسندید؟ فرم تخت محبوب کدام فرم را می
و ویندوز فون به حدي پیشرفت کرده که در بیشتر موارد  iOSاندروید،  هاي هاي اخیر و در سیستم عامل کلید لمسی نیز در سال هاین است که کیفیت صفح

 دهند و لذا بیشتر فروشندگان و اپراتورها نیز یک یا دو ترجیح می  اما هنوز هم بعضی از کاربران صفحه کلید فیزیکی را. نیازي به صفحه کلید فیزیکی نیست
 .هاي تخت نیست ي گوشی اندازه هاي کشویی به به هر حال تنوع گوشی. اند گوشی کشویی افقی براي این دسته از مشتریان کنار گذاشته

به عنوان مثال دروید موتوروال را در نظر بگیرید، این گوشی یک . هاي مختلف بسیار متفاوت است هاي کشویی افقی کیفیت صفحه کلید در مدل بین گوشی
اگر ! شاید نبودن چنین صفحه کلیدي بهتر از بودن آن باشد. ها وجود ندارد اي بین کلید حه کلید تخت دارد که استفاده از آن مشکل است چرا که فاصلهصف
 .اي به فرم غیر تخت بخرید، بهتر است قبل از خرید، صفحه کلید آن را خوب بررسی کنید خواهید گوشی می

 صاتی که اهمیت ندارندمشخصاتی که مهم هستند و مشخ

چطور همه را بررسی کنیم و تمام . هاي متنوع و از طرف سازندگان مختلف فرا گرفته است هاي هوشمند در انواع و ابعاد و رنگ ها را سیلی از گوشی بازار گوشی
 اطالعات جمع شده را براي اتخاذ یک تصمیم آگاهانه به کار ببریم؟

اندرویدي با اعالم اعداد مختلفی   هاي سازندگان گوشی. گیري به شما کمک خواهد کرد اهمیت است، در تصمیم ت و کدام بیاین که بدانید کدام مشخصه مهم اس
در  سعی در جذب مشتریان و اثبات برتري محصوالت خود نسبت به رقبا دارند اما بسیاري از این اعداد تأثیر کمی... بر حسب مگاپیکسل، گیگابایت، گیگاهرتز و

 .در حقیقت در کاربردهاي کوچک روزمره، خوب بودن یک گوشی ارتباط چندانی با اعداد اینچنینی ندارد. واقعی گوشی دارد برتري

 !تر بودن اعداد لزوما به معناي بهتر بودن نیست بزرگ

 5تري تا  ها صفحه نمایش بزرگ تی بعضی مدلح. اینچ وجود دارند 4.3تر از  هاي زیادي با صفحه نمایش بزرگ امروزه گوشی. کنیم از صفحه نمایش شروع می
در حقیقت . تر ممکن است خیلی سخت باشد ي دست شما استفاده از یک گوشی بزرگ اندازه بسته به. تر لزوماً بهتر نیست اما صفحه نمایش بزرگ. اینچ دارند

تر  تر به معنی انتخاب یک گوشی ضعیف الً انتخاب یک گوشی کوچکتر شده است و معمو شوند، حتی آیفون هم بزرگ تر می تر و بزرگ هاي امروزي بزرگ گوشی
کنیم اگر امکان دارد گوشی مد  لذا توصیه می! مناسب نیستند هاي قدیمی ي امروزي حتی براي جا گرفتن در جیب هم مثل گوشی هاي پیشرفته گوشی .است

تید، در غیر این صورت قبل از خرید در مورد ابعاد گوشی خوب تحقیق و بررسی نظرتان را قبل از خرید تست کنید و ببینید که تا چه حد با آن راحت هس
 .کنید

 Super AMOLED هایی مثل بسیاري از تولیدکنندگان گوشی از واژه .تکنولوژي ساخت صفحه نمایش نیز یکی دیگر از نکات مهم در جذب مشتري است
Plus ،ClearBlack یا Super LCD هاي  در حالت کلی صفحه نمایش گوشی. وژي ساخت صفحه نمایش گوشی را توضیح دهندکنند تا تکنول استفاده می

قبل از خرید باید به دقت صفحه نمایش گوشی را . شدند، کیفیت بهتري دارند هایی که چند سال پیش عرضه می ي امروزي نسبت به گوشی جدید و پیشرفته
نظر کردن باشد اما  وشگاه مشغول بررسی گوشی هستید، اشکاالت کوچک آن به نظر قابل صرفي ابتدایی که در فر دقیقه 10بررسی کنید، ممکن است در 

 .سال استفاده شاید به تنفر شما از گوشی مورد نظر بیانجامد  همین اشکاالت کوچک بعد از یک
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ها طراوت  ت خیلی باالتر است، رنگکنتراس AMOLED در نمایشگرهاي. داراي معایب و مزایاي خاص خود هستند LCD و AMOLED هر دو تکنولوژي
در محیط باز بیرون که شدت نور  LCD .کنند بیشتري داشته و اگر در تصویر رنگ سیاه و تیره بیشتري وجود داشته باشد، انرژي الکتریکی کمتري مصرف می

توانند عالی به نظر برسند اما اگر دنبال بهترین  نوع میهر دو . دهد ها نمایش میAMOLED تري از ها را واقعی کند و معموالً رنگ زیاد است، بهتر عمل می
 گرهاي اند را نسبت به نمایش سی و سونی به کار رفته تی هاي اچ که در آیفون و بعضی از گوشی LCD هاي نمایش گر هستید، معموالً صفحه نمایش

AMOLED دهیم جیح میتر  شوند را هاي موتوروال و سامسونگ به کار گرفته می که در بیشتر گوشی. 

وقتی به صفحه نمایش برخی از . هاي مورد نظر را روشن کرده و از زوایاي مختلف به آنها نگاه کنید اگر قبل از خرید گوشی امکان بررسی آن را دارید، گوشی
ن است رنگ سیاه به خاکستري و یا سفید ممک. اند و روشنایی صفحه نیز کاهش یافته است ها ضعیف شده رسد که رنگ کنید، به نظر می زوایاي تندتر نگاه می

کیفیت  این موارد اشکاالت احتمالی یک صفحه نمایش کم. ي لمسی وجود داشته باشد گر و صفحه اي قابل تشخیص بین سطح نمایش شاید فاصله. متمایل شود
 .هستند که باید به خاطر داشته باشیدها هم نکاتی  شاید در کاربردهاي کوچک روزانه این اشکاالت چندان مهم نباشند اما این .هستند

 هاي آن کیفیت باالیی ندارند مگاپیکسل داشته باشد، لزوماً عکس 8اگر یک گوشی دوربینی با رزولوشن باال مثالً باالي 

مگاپیکسل داشته باشد،  8باالي اگر یک گوشی دوربینی با رزولوشن باال مثالً  .دوربین هم یکی از مشخصاتی است که ممکن است مشتري را به اشتباه بیاندازد
افزاري و  اي از شرایط نرم هاي دیجیتال به شرطی خوب است که مجموعه دوربین یک گوشی هوشمند هم مثل دوربین. هاي آن کیفیت باالیی ندارند لزوماً عکس

افزار قوي براي پردازش تصویر باید در کنار هم قرار بگیرند  رممثالً برخورداري از سنسور بزرگ و باکیفیت، لنز خوب و ن. افزاري را در کنار هم داشته باشد سخت
مشخص به ارزیابی   توان به مشخصات نگاه کرد و طبق یک روش علمی در خرید یک گوشی هوشمند، نمی. هاي دوربین خوب باشد تا نهایتاً کیفیت عکس

پذیر است، در فروشگاه  اگر برایتان امکان. هاي زومیت یا بررسی شخصی است رسیي بر براي انتخاب بهترین دوربین تنها راه ممکن مطالعه. کیفیت آن پرداخت
بلرزانید، کارایی دوربین براي عکاسی در نور کم را بررسی کنید،   دست خود را کمی. به جاي توجه به مشخصات دوربین، چند عکس مختلف با گوشی بیاندازید

توان  هاي گرفته شده خوب نباشد، احتماالً در خانه و محیط بیرون هم نمی گر در فروشگاه کیفیت عکسگیرید را حرکت دهید، ا اي که از آن عکس می سوژه
 . هاي خوبی تهیه کرد عکس

اي بیشتر طرفدار دارند اما در عمل  هسته 4هاي  امروزه گوشی. تر به معنی بهتر بودن گوشی نیستند پردازنده هم مثل دوربین است، همیشه اعداد بزرگ
 4هاي  اندروید هنوز هم در استفاده از پردازنده  .ها بهینه شده باشد افزار خاصی براي استفاده از تمام هسته اي اضافی مزیت زیادي ندارند مگر اینکه نرمه هسته
هسته داشتند هم در برخی  1که تنها  هاي قدیمی شاید مدل. اي امروزي خیلی غیر معمول نیست هسته 4هاي  اي عملکرد خوبی ندارد و کند بودن گوشی هسته

گیگاهرتز لزوماً به معنی کارایی بهتر  1.5یا  1.2طور است، اعداد باال مثل  سرعت کالك پردازنده هم همین. اي امروزي کند بودند هسته 4هاي  موارد مثل گوشی
توان سرعت کالك را به عنوان تنها عامل  لذا نمی گیرد، متفاوت است و هاي مختلف صورت می تعداد دستوراتی که در یک سیکل کالك توسط گوشی. نیستند
 .کننده در سرعت گوشی قلمداد کرد تعیین

قیمت در کاربردهاي روزمره کارایی خوبی  هاي ارزان هاي امروزي و حتی مدل بیشتر گوشی. توان گفت که نباید به مشخصات پردازنده توجه کرد از طرفی نمی
 .ي آنها هاي پردازنده ت که مهم است نه قابلیتهاس در حقیقت کارایی خوب گوشی. دارند

نمایش  mAh کنند و با عالمت ساعت بیان می آمپر معموالً ظرفیت باتري را بر حسب میلی. ظرفیت باتري هم یکی دیگر از عوامل موثر در جلب مشتري است
افزارهاي اجرا شده که  تري به عوامل مختلفی مثل تعداد نرمي مدت زمات کارکرد گوشی نیست، سرعت خالی شدن با ظرفیت باتري مشخص کننده. دهند می

اندازه و تکنولوژي ساخت صفحه نمایش گوشی، سرعت پردازنده و تکنولوژي ارتباطات رادیویی به کار رفته در گوشی وابسته   اندروید زیاد است، مخصوصاً در
لذا یک . کنند روشن است، باتري را با سرعت زیادي مصرف می LTE، در مواقعی که کنند پشتیبانی می LTE هایی که از اینترنت نسل چهارم یا گوشی .است

آمپرساعتی دارد،  میلی 1700کند و باتري  استفاده می HSPA ي گوشی دیگري که از اندازه است، به LTE آمپرساعتی که داراي  میلی 2000گوشی با باتري 
در مورد مدت زمان استفاده از دوربین نیز بهتر است به نظر . هتر است به مدت زمان مکالمه توجه کنیمها ب ي باتري گوشی براي مقایسه. دارد شارژ نگه می

 .منتقدین رجوع کنیم
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 لوازم جانبی

یین گوشی شاید شنیده باشید که اپل کانکتور پا. تري دارد اگر وسایل جانبی گوشی برایتان مهم است، آیفون با داشتن وسایل جانبی مختلف، اکوسیستم گسترده
بدون استفاده   استفاده از کابل جدید به این معنی است که شارژر و داك قدیمی. را معرفی کرده است تري به نام الیتنینگ کانکتور کوچکآیفون را تغییر داده و 

کنند، به  که از کانکتور جدید استفاده می اما اکوسیستم اپل حرکت سریعی داشته و وسایل جانبی مختلفی. از آداپتور مخصوص با آیفون جدید سازگاري ندارند
ز هر آیفون طراحی باثباتی دارد و محبوبیت آن بسیار خوب است، با توجه به این دو نکته، سازندگان لوازم جانبی نیز آیفون را بیشتر و بهتر ا. سرعت عرضه شدند

 .کنند گوشی دیگري در بازار پشتیبانی می

هاي  هایی دارند که تنها با برخی گوشی بلوتوث یا سیستم صوتی خودروها اساساً کاربرد کلی دارند اما برخی نیز قابلیت هاي بعضی از وسایل جانبی مثل هدست
 .بند و دیگر محصوالت بررسی وضعیت سالمت جلوتر از سایر رقباست در این مورد هم آیفون با سازگاري با محصوالتی مثل نایک فیول. خاص سازگار است

کنند که هر گوشی جدیدي با لوازم  اپراتورها معموالً به این موضوع توجه می. ها عرضه نشده است نیست که اینگونه لوازم جانبی براي دیگر گوشیمنظور ما این 
ها نیز  بعضی گوشی. ودش کنند که ارزان است و به وفور یافت می بی استفاده می اس یو ها براي شارژ از پورت میکرو امروزه بیشتر گوشی. جانبی مختلف عرضه شوند

ها کار کنید،  شاید قرار دادن گوشی روي یک پد شارژر به جاي اتصال کابل شارژر به نظر منطقی نباشد اما اگر با این نوع شارژر. سیم هستند داراي شارژر بی
 .شوید که بسیار ساده و کاربردي هستند متوجه می

 هاي شما کدام است؟ بهترین گوشی با توجه به نیاز

شاید شما برخی . تري بپردازیم حاال نوبت آن است که به مسائل خاص. افزار صحبت کردیم افزارها و سخت هاي مختلف و نکات نرم ا اینجا در مورد پلتفرمت
کنیم موارد اصلی و  سعی می با این حال ما. تک نیازها و کاربردها را مورد بحث و بررسی قرار داد توان تک کاربردهاي خاص را مدنظر قرار داده باشید ولی نمی

 .مهم را مورد بررسی قرار دهیم

  بازي

 

هاي  علت این نیست که همیشه گوشی را همراه دارید، موضوع بازي. ها مورد استفاده قرار داد ها را به عنوان یک پلتفرم عالی براي بازي توان گوشی امروزه می
را به شما توصیه  iOS کار، به هر حال دو پلتفرم اندروید و اي باشید و چه تازه خور حرفه ک بازيچه ی. شوند ها عرضه می واقعاً خوبی است که براي گوشی

 .کنیم می

بخشی به نام  iOS .هاي هوشمند دارد هاي گوشی ها را در میان پلتفرم ترین مجموعه و بهترین کیفیت بازي است، این سیستم عامل بزرگ iOS اما اولین گزینه
. کنند ارتباط برقرار کرد توان با دیگر افرادي که بازي می هاي اجتماعی دارد که به کمک آن می هاي مربوط به شبکه با قابلیت (Game Center) ها مرکز بازي

آنها به خوبی  اند اما هاي شبیه به مرکز بازي اپل را براي کاربران خود عرضه کرده البته بعضی از عرضه کنندگان ابزارهاي اندرویدي مانند سامسونگ نیز هاب
 .کنند معادل اپلی خود کار نمی
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مایکروسافت نیز . شود شما به محض ورود آماده می Xbox Live پروفایل. سیستم عامل ویندوز فون است Xbox از نظر هاب بازي دومین گزینه براي کاربران
و ویندوز فون را به حقیقت تبدیل  Xbox سازي مام پتانسیل مجتمعمایکروسافت هنوز ت. داده است Xbox هاي نوبتی را با کاربران کنسول قول انجام بازي

 .هاي عالی براي این پلتفرم است ي رو به گسترش بازي ي دیگر مجموعه نکرده است اما شرکاي خوبی را در این زمینه جذب کرده و مسأله

  ایمیل

 

رفتند اما با توجه به اینکه ریم در سال آتی سیستم عامل کامالً جدید خود را عرضه  ي میبر کردند، معموالً سراغ بلک قبالً کاربرانی که به وفور با ایمیل کار می
براي کاربران  8ویندوز فون . ها برویم تا آن زمان باید سراغ دیگر گزینه. کند، باید صبر کرد و دید که آیا همچنان در این عرصه پیشرو خواهد بود یا خیر می

هاي هوشمند امروزي از قابلیت ارسال ایمیل در این سرویس  هاي خوبی دارد اما تقریباً تمام گوشی کنند، قابلیت تفاده میاس Exchange اداري که از سرویس
 .اندروید است اگر از کاربران جیمیل هستید، بهترین گزینه سیستم عامل. کنند پشتیبانی می

  ارسال پیامک

 

هنوز هم برخی از کاربران سرویس ارسال پیام . شود کنند و کاربردهایشان تنها به پیامک محدود نمی ده میهاي متنی استفا بسیاري از کاربران به وفور از پیام
اس  ام را به عنوان جایگزین اس iMessage آیفون سرویس. هاي زیادي براي این سرویس وجود دارد دانند اما امروزه جایگزین بري را بهترین سرویس می بلک

افزارهاي  اندروید هم نرم براي. دهد اس انجام می ام کند و وقتی الزم باشد، کار را با اس کار می iOS ي خودکار با تمام وسایل پیشرفتهمعرفی کرده که به صورت 
هم  بوك مسنجر فیس افزارها که بگذریم، از تمام نرم. افزار مربوطه را نصب کرده باشید بایست شما و دوستانتان هر دو نرم مشابهی وجود دارد با این تفاوت که می

 .ها وجود دارد ي مطمئن دیگري است که تقریبا در تمام پلتفرم گزینه

  هاي اجتماعی شبکه
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ي  و ویندوز فون نیز به صورت پیشفرض این دو شبکه iOS .بوك و توییتر دارند افزارهایی براي کار با فیس هاي هوشمند نرم هاي اصلی گوشی تمام پلتفرم
اندرویدي نیز به خوبی با  هاي برخی گوشی. دهند بوك افرادي که در لیست تماس هستند را نمایش می اند و اطالعات فیس زي کردهسا اجتماعی را مجتمع

ید و هاي اندرویدي بسیار متفاوت است و باید هر یک را جداگانه بررسی کن با دیگر گوشی  ها و امکانات هر گوشی اند اما قابلیت هاي اجتماعی یکپارچه شده شبکه
 .ها نیز بد نیستند افزارهاي سایر پلتفرم بوك را دارد گرچه نرم افزارهاي فیس ترین نرم در حال حاضر آیفون بهترین و سریع. دنبال امکانات مطلوب خود بگردید

  آفیس و کاربردهاي اداري

 

افزارهاي دیگري مثل  ویندوز فون با نرم. بهترین انتخاب ویندوز فون استافزارهاي مشابه آفیس هم کار کنید،  خواهید عالوه بر استفاده از ایمیل با نرم اگر می
ي  افزارهاي مختلف سازگار با آفیس دومین گزینه هم با برخورداري از نرم iOS .شیرپوینت نیز یکپارچه شده است که براي مشاغل اداري بسیاري کاربردي است

 .مناسب است

  کاربردهاي صوتی تصویري

 

به راحتی  .اند عرضه کرده iOS افزار صوتی تصویري را براي اند، بهترین نرم افرادي که آیپاد و آیتیونز را طراحی کرده. نداریم iOS نتخابی بهتر ازدر این زمینه ا
ونز عالقه ندارید، دومین اگر به اکوسیستم آیتی. وي پخش کرد تی ها را مستقیماً روي گوشی دانلود کرده و آن را با بکارگیري اپل ها و فیلم توان موزیک می

آشنایی دارید، شاید  DLNA ي اگر با واژه. نام کرد  توان در سرویس موزیک آن ثبت می Xbox ي خوب در حال حاضر ویندوز فون است که از طریق گزینه
اي از وسایل صوتی تصویري منزلتان، باید  ي در شبکهاندروید اندرویدي بروید، البته براي استفاده از گوشی اي باشید که سراغ یک گوشی مند و حرفه قدر عالقه آن

 .تالش کنید و همه چیزي را تنظیم کرده و مرتب نمائید  کمی

 افزار پرطرفدار مخصوص پخش موزیک براي دو نرم Spotify و Rdio با افزایش محبوبیت پخش موسیقی باید این مورد را هم در نظر گرفت، در این زمینه
iOS،  وز فون واندروید و ویند MOG نیز فعالً براي iOS ویندوز فون از .اند اندروید عرضه شده  و Xbox Music Pass  مایکروسافت نیز برخوردار است که

در  Xbox Music Pass هاي موزیک. دسترسی پیدا کرد Xboxهاي  از موزیک  توان به کاتالوگ عظیمی ي آن می دالر هزینه داشته و به وسیله 10ماهانه 
 .است Spotify اي مثل کننده هاي تنها پخش هاي موجود در سرویس از موارد بیشتر از موزیک بسیار
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  اس و نقشه پی جی

 

شوند و بهترین سرویس  اندرویدي عرضه می  ي هاي پیشرفته سرویس رایگان نقشه گوگل و ناوبري گوگل به همراه تمام گوشی. اندروید برنده است  در این بخش
  ویندوز فون هم با کمی. ها استفاده کرد توان به صورت آفالین هم از این سرویس  ریزي قبلی می برنامه  با کمی. دهند را در اختیار کاربر قرار مییابی  نقشه و جهت

طلبد اما  کار بیشتري میهنوز در ابتداي راه است و  iOS نقشه اپل براي سیستم عامل .کند ي دوم را دارد که از نقشه بینگ یا نوکیا استفاده می فاصله رتبه
 .مرحله را دارد که اپل قول بهبود سریع وضعیت آن را داده است به یابی به صورت مرحله قابلیت موقعیت

  عکاسی

 

دوربین خواهند از گوشی خود به عنوان  درست است که آیفون از نظر رزولوشن تصویر باالترین کیفیت را ندارد اما بهترین گزینه براي آنهایی است که میط
 iOS افزارهاي ویرایش عکس است که در ي دیگر نرم کند بلکه نکته ها خوب عمل می در گرفتن سریع عکس iOS مسأله فقط این نیست که. استفاده کنند

د دارد که نسبت به اندرویدي و حتی سیمبینی وجو  اگر توجه شما به بهترین سنسور دوربین است، چند گوشی. باشند هاي موجود می بیشتر از سایر پلتفرم
براي پیدا کردن بهترین دوربین باید خوب . دوربین آیفون سنسور بهتر و رزولوشن باالتري دارند اما براي انجام کارهاي ویرایشی باید سراغ کامپیوتر بروید

اي  این کمپانی باید خودتان یک عکاس حرفههاي  هاي خوبی دارد اما دقت کنید که براي عکاسی خوب با برخی گوشی نوکیا در این بخش گوشی. جستجو کنید
 .باشید

 بندي جمع

اي بهترین گزینه براي  ها در اشکال و ابعاد مختلف موجودند و هیچ گوشی گوشی! بله، خرید یک گوشی هوشمند مثل خرید خودرو است، کاري سخت و مشکل
 .د تنها چند گوشی خاص وجود دارد که براي کارهاي شما مناسب هستندابتدا سیستم عامل گوشی را انتخاب کنید، به احتمال زیا. تمام افراد نیست

ي  با مطالعه. در این مقاله سعی کردیم نکات اصلی و اساسی در خرید یک گوشی و بررسی کارایی و عملکرد آن را بیان کنیم و در مورد هر یک توضیح دهیم
ها چندان مشکل و  ي مقاالت نقد و بررسی گوشی افزار و مطالعه انتخاب پلتفرم، بررسی سختاید که  دقیق نکات مطرح شده شاید شما هم به این نتیجه رسیده

آورند را مورد توجه قرار  ها به دست می هایی که بهترین امتیازات را در بررسی همیشه گوشی. پیچیده نیست و تنها چیزي که الزم است، دقت و حوصله است
  .دهید
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 تلفن همراه براي مناسب ترین محافظ  راهنماي خرید

 .وشی داردتلفن همراه براي بعضی از افراد یک سرمایه است و حفاظت آن از آسیب، خراشیدگی و رطوبت، بستگی به انتخاب درست و عاقالنه براي محافظ گ
موبایل سخت به نظر می رسد، اما شما با وجود برندها و مدل هاي مختلف محافظ گوشی موبایل، انتخاب خوب و مناسب براي آن، به اندازه انتخاب خود گوشی 

ما نیز . نیدبا در نظر گرفتن محیط زیست محل زندگی خود، نوع گوشی موبایل و کمی دقت می توانید مناسب ترین محافظ را براي گوشی موبایلتان انتخاب ک
 .راه هایی براي انتخاب بهتر محافظ گوشی به شما پیشنهاد می کنیم

 محافظ هاي پایه

 

 
ریبا محافظ هاي تلفن همراه که به عنوان پایه و اساس محافظ گوشی ها در بازار وجود دارند، پوشش هایی شبیه به چرم و پالستیک سخت است که تق بهترین

. ا بسیار مناسبندرنگ آن ها معموال سیاه یا سفید بوده و براي حفاظت در برابر آسیب ه. در همه فروشگاه هاي مربوط به گوشی هاي تلفن همراه یافت می شوند
  .به نظر می رسد این مدل ها را مردان بیش از زنان می پسندند

 پوشش هاي سخت براي پشت گوشی 

 

 
اگر از آن دسته افرادي هستید که با گوشی خود زیاد بازي . این پوشش ها، بهترین نوع محافظی است که کار کردن شما با گوشی همراهتان را محدود نمی کند

اد می از اینترنت آن زیاد استفاده می کنید و همچنین گوشی شما زیاد در معرض به زمین افتادن است، استفاده از این محافظ ها را به شما پیشنه می کنید و یا
 .این پوشش هاي ضخیم از ورود آب به داخل سیستم گوشی شما نیز محافظت می کند . کنیم
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 محافظ هاي ضد آب

 

 
استفاده از موبایل در باران یا برف شدید نیز می تواند باعث . تن به استخر می تواند باعث رسیدن آسیب به گوشی موبایل شما شودتفریح در کنار ساحل و یا رف

ن بنابراین اگر در منطقه اي زندگی می کنید که مدام باران می آید یا قصد سفر به منطقه ساحلی را دارید می توانید از ای. آسیب رسیدن به گوشی شما شود
با استفاده از این محافظ می توانید پیام هاي خود را در حالی که گوشی شما در داخل آب شناور است بخوانید و پاسخ . محافظ براي گوشی خود استفاده کنید

  .دهید

 محافظ هاي افزایش دهنده عمر باتري

 

 
به هر گوشی هوشمندي سازگار . از آن به طور مناسب حفاظت می کنند این حفاظ ها جایگزین باتري گوشی شما می شود و عالوه بر کاهش وزن موبایلتان،

 . است و به شما اجازه می دهد که دو برابر زمان عادي شارژ باتري، بتوانید گوشی خود را روشن نگه دارید
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 محافظ آنتن دار

 

 
د کسانی می خورد که تماس هاي زیادي دارند و کارشان وابسته به این محافظ مقاوم براي محیط هایی که آنتن دهی ضعیفی دارند بسیار مناسب است و به در

  .استاین محافظ از نمونه هاي تازه موجود در بازار . اینترنت است

 محافظ نازك پوستی

 

 
این محافظ ها بر روي . ه کنیداگر شما فقط نیاز به حفاظت از پایه اولیه گوشی خود دارید، بهتر است از محافظ هاي نازك پوستی با طرح هاي دلخواهتان استفاد

این نوع محافظ بیش تر در . پوست یا چوب نازك، مطابق با گوشی موبایل شما بریده می شود و هر طرحی را که بخواهید می توانید در بین انواع آن بیابید
 ندارند و بیش تر یک اثر هنري به حساب می آیندالبته مقاومت زیادي . دنیاي لوکس کاربرد دارد و از طال یا تیتانیوم نیز می توان آن ها را ساخت
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  مهم به مشترکان تلفن همراه هاي توصیه

  
 .قال اقدام کنندمشترکان تلفن همراه دقت کنند که از واگذاري تلفن همراه خود بصورت شرایطی خودداري کرده و صرفا با حضور در دفاتر خدماتی نسبت به انت

 
، مشترکان تلفن همراه باید توجه کنند که ارائه رسید انجام خدمت از سوي دفاتر خدماتی بخش خصوصی جهت کلیه خدمات به گزارش سیتنا به نقل از ایسنا

 .بمنظور پیگیري الزامی است
 

زد دیگران خودداري کارت، شناسنامه تلفن همراه و مدارك شناسائی خود ن هاي احتمالی از به امانت گذاردن سیم استفاده مشترك باید بمنظور جلوگیري از سوء
 کند و هنگام سفر به شهرهاي مرزي بدلیل مجاورت اپراتورهاي داراي رومینگ و احتمال افزایش هزینه مکالمات، در منوي گوشی، جستجوي شبکه

(Network Searching) را در حالت تنظیم دستی(Manual)  قرار داده و اپراتور ایران را انتخاب کند. 
 

کارت، وارد آمدن ضربه یا فشار بر آن احتمال  خودداري کند و هرگونه خمیدگی سیم... کارت در مجاورت میدان مغناطیسی، رایانه و سیمهمچنین از قرار دادن 
 .غیر قابل استفاده بودن آن را افزایش می دهد

 
خود به   (Securitycode)لفن همراهو گوشی تBarring) -Puk2-Puk1-Pin2-(Pin1کارت  مشترك در عین حال باید از افشاي رمزهاي خصوصی سیم

 .دیگران خودداري کند
 

شود؛ چنانچه مشترك ایرانی،  هاي کشور میزبان محاسبه می کنند، هزینه مکالمات آنها، بر اساس تعرفه الملل استفاده می مشترکینی که از سرویس رومینگ بین
الملل به مقصد ایران محاسبه خواهد  تماس، با تماس داخلی متفاوت بوده و با نرخ تماس بین در کشوري به غیر از ایران، به برقراري تماس مبادرت ورزد، این نوع

 .شد

 
موجود باشد و اگر  MCI -IRو یا TCI -IRشان تلفن همراه  LCDکنند، توجه داشته باشند که در صفحه اما کسانی که به شهرهاي مرزي ایران مسافرت می

اند و کلیه مکالمات به صورت  ري برخورد کنند، حاکی از آن است که در حوزه سرویس اپراتور کشور همسایه قرار گرفتهبه غیر از این دو مورد به موارد دیگ
  . گردد الملل محاسبه می مکالمات بین
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اي همگان و بر بودهدر این کتاب جاي مطالب بسیاري خالی می باشد چرا که بحث تلفن هاي همراه بسیار گسترده و تا حدودي تخصصی قطعاً 
چرا که هدف اصلی من از تهیه و  ارائه دهم ساده مفید و قابل استفاده براي عموم را به زبانی، اطالعات پایه ،لذا بنده سعی کردم  کاربردي ندارد

بهاي کاربردي تر و و امیدوارم با نظرات و پیشنهادات شما بتوانم کتا ...کتابهایی ساده،مفید و مختصرارائه کتاب هاي الکترونیکی همین است ؛ 
  .مفیدتر ارائه نمایم

  پایان
  رضا فریدون نژاد   : گردآوري و تنظیم کننده  

  1392ماه سال  فروردینتهیه شده در 

   http://www.cyberpolice.ir ، ویکی پدیا   سایت: منابع 

  http://www.sarzamindownload.com   

 http://www.hamshahrionline.ir   

 http://www.zoomit.ir  

  .ارسال نمایید  rezaf1390@gmail.com: ایمیل نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این کتاب به آدرس 
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  کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگیمجموعه 

شما به کتابهایی که تاکنون توسط اینجانب تهیه و ارائه شده : شرکت کنید  نظرسنجیدر این  لطفاً : عزیزدوستان 

داشتن انتخاب شده،محتواي ارائه شده،موضوعات کیفیت از نظر ( چه نمره اي می دهید؟  10تا  1از شماره  مجموعاًاست 
نظرات خود را از طریق ایمیل زیر و یا نظرسنجی قرارداده شده ) ...متن کتاب و  طراحی جلد مناسب،روان و قابل فهم بودن

  .در وبالگ به من اطالع دهید

http://dzbook.blogfa.comWeblog :   

Email : rezaf1390@gmail.com  

   

  

  

  

  

  با تشکر

  رضا فریدون نژاد

 موفق و پایدار باشید


