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تواناتک: حالت »Airplane« در گوشی ها و تبلت ها، کارکردهای اینترنت گوشی، وای فای و بلوتوث 
را قطع می کند. همچنین ظاهرا این حالت به نگه داشتن عمر باتری نیزاز طریق قطع این کارکرد ها کمک 

می کند. اما در واقع حالت »Airplane« چه کاری انجام می دهد؟

حالت »Airplane« کارهای زیر را انجام می دهد:
اینترنت خط تلفن: گوشی شما ارتباط خود را با برج های آنتن از دست می دهد و شما نمی توانید 

دیگر از طریق اینترنت خط تلفن کاری انجام دهید.
وای فای: دستگاه شما دیگر با هیچ مرکز وای فای ارتباطی برقرار نمی کند و به هیچ کدام وصل 

نمی شود اگر هم به وای فای وصل بودید، ارتباط خود را از دست می دهید.
بلوتوث: بلوتوث نیز قطع می شود و دیگر در این حالت قابل استفاده نیست.

جی پی اس: جی پی اس نیز از کار می افتد مگر در یک سری دستگاه های خاص.

سوال مهم بعدی این است که چرا در هواپیما باید حالت »Airplane« را فعال کرد؟
وقتی گوشی شما از یک برج آنتن، سیگنال دریافت می کند، گوشی همیشه تالش می کند تا حتما 
با یک برج آنتن در تماس باشد و ارتباط را حفظ کند. اگر برج آنتن فاصله زیادی داشته باشد، گوشی 
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روی  که  دارد  احتمال  سیگنال ها  این  و  کند  دریافت  و  ارسال  قوی تری  سیگنال های  تا  می کند  تالش 
حسگرهای بسیار حساس مسیریاب هواپیما تاثیر منفی داشته باشد. هرچند امروزه این مشکل در هواپیما ها 
 »Airplane« تا حدود مناسبی رفع شده است و اگر چندنفر نیز فراموش کنند که گوشی خود را در حالت

قرار دهند، اتفاق بدی برای آن ها نمی افتد.
در سال های اخیر این کارکرد به حالت »AirplaneMode« اضافه شده که می توان همزمان با فعال 
کردن این ویژگی از وای فای استفاده کرد که کار با اینترنت را در این حالت بسیار ساده کرده است.

واضح است که یکی دیگر از فواید استفاده از حالت »Airplane« کمک به عمر باتری است. از آنجا که 
ارتباطات رادیویی گوشی با امواج وای فای، بلوتوث و برج آنتن قطع می شود، طبیعتا تالشی هم نمی کند 

تا آن ها را حفظ کند و همین باعث حفظ باتری می شود.
آیا در آینده ای نزدیک، همزمان با فعال بودن حالت »Airplane« می توان از اینترنت خط تلفن هم 

استفاده کرد؟


