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پرسشوپاسخهمراه

J    دوسـتان عزیز بایـت؛ سـوال هاي خـود را در زمینه تلفـن همراه به
آدرس ایمیـل زیر ارسـال فرمایید.

   J Byte.Hamrah@gmail.com

J    بـرای مخفـی کردن secret chat سـام بایـت، آیـا راهـی بـه جـز 
پیام هـای تلگـرام وجـود دارد؟ اگـر وجـود دارد لطفـا بـه صـورت کامل 

دهید: آمـوزش 
بلـه اتفاقـا ايـن ترفند را در كانـال تلگرام بايت به آدرس زير آموزش داده شـده اسـت كه 

https://t.me/byteweekly :می توانيـد آن را از آن طريق هم مطالعه كنيـد
در ادامـه بـه شـما ترفنـدی آمـوزش می دهيـم كـه بـا اسـتفاده از آن می توانيـد متـن 
پيـام ارسـالی خـود در تلگـرام را مخفـی نماييد. بـه طوری كه متـن به صورت پوشـيده 
بـه دسـت دريافت كننـده می رسـد و وی تنهـا بـا لمـس دكمـه خوانـدن پيـام می تواند 
آن را بخوانـد. ايـن روش بسـيار مناسـب زمان هايـی اسـت كـه مايل نيسـتيد شـخص 
ديگـری بـه جز دريافت كننـده، پيام شـما را بخواند يا به طـور تصادفی آن را در قسـمت 
اطالع رسـانی های شـخص دريافت كننـده مشـاهده كنـد. ايـن روش در حالـت چـت 
 Secret Chat عـادی قابـل اسـتفاده اسـت و نيـازی بـه اسـتفاده از چـت محرمانـه يـا

. نيست
برای اين كار ابتدا وارد صفحه گفت وگو با شخص مورد نظر شويد.

اكنـون در قسـمت تايـپ پيـام، ابتدا عبارت زيـر را عيناً تايـپ كرده و سـپس يك فاصله 
كنيد: تايپ 

HideItBot@

بعد از تايپ فاصله، متن پيام مورد نظر خود را تايپ نماييد.
نـوع   ،Send generic message يـا   Send covered text انتخـاب  بـا  حـاال 
مخفی سـازی را انتخـاب كنيـد تـا پيام به آن صـورت برای فـرد مورد نظر ارسـال گردد.
بـرای خوانـدن ايـن پيـام، شـخص مـورد نظـر بايسـتی دكمـه Read را انتخـاب كند. 
بالفاصلـه بعـد از انتخـاب ايـن دكمـه، متـن پيـام شـما روی صفحـه ظاهـر می گـردد.

J   تصاویر را پنهان کرد؟ ios 10 سام بایت، چگونه می توان در 
همـه مـا در گوشـی خـود تصاويـری را داريـم كه نـه مايليـم آن هـا را حذف كنيـم و نه 
مايليـم آن هـا را همـواره ببينيـم. در iOS 10 ايـن امكان فراهم اسـت كه بتـوان تصاوير 
موجـود در اپ Photos را مخفـی كرد و در صورت نياز نيـز آن ها را از حالت مخفی خارج 
نمـود. ايـن قابليـت باعث جلوگيـری از ارسـال تصادفی ايـن تصاوير در اپليكيشـن های 
پرداخـت. خواهيـم  قابليـت  ايـن  معرفـی  بـه  ترفنـد  ايـن  در  می شـود.  نيـز  ارتباطـی 

دقیقاً چه چیزی مخفی می شود؟
هنگامـی كـه تصويـری را در Photos مخفـی می كنيد، ايـن تصوير در حـاالت نمايش 
و  آلبوم هـا  در  همچنـان  امـا  می شـود  ناپديـد   Years و   Moments، Collections

اسـت. دسـترس  در  جسـت وجو ها 
iOS 10 در Photos مخفی کردن یک تصویر در اپ

ابتـدا اپ Photos را بـاز كـرده و تصويـر يـا تصاويـر دلخـواه خـود را بيابيـد. در گوشـه 
باالی سـمت راسـت صفحـه، Select را لمس كنيـد. تصاويری كه مايليد مخفی شـوند 

را انتخـاب كـرده و دكمـه Share (در گوشـه پاييـن سـمت چپ) را لمـس كنيد.
در رديف پايين آيكن ها، Hide را انتخاب كنيد.

حـاال Hide Photo را لمـس نماييـد. اكنـون تمامـی تصاويـر مخفـی شـده در آلبومی 
تحـت عنـوان Hidden در تـب Albums قابـل مشـاهده هسـتند.
iOS 10 در Photos خارج كردن يك تصوير از حالت مخفی در اپ

اپ Photos را اجرا كنيد. سپس تب Albums را لمس نماييد.
 Select ،را انتخاب كنيد. در گوشـه باالی سـمت راسـت صفحه Hidden اكنـون آلبـوم
را لمـس كنيـد. تصاويـری كـه مايليـد از حالـت مخفی خـارج شـوند را انتخـاب كرده و 
دكمـه Share (در گوشـه پاييـن سـمت چپ) را لمـس كنيـد. در رديف پاييـن آيكن ها، 
Unhide را انتخـاب كنيـد. خواهيـد ديـد كـه تصوير از حالـت مخفی خارج خواهد شـد.

J    چگونـه می تـوان در تلگـرام از گروهی کـه خارج می شـوید، دوباره 
به آن بـاز گردید.

در اپليكيشـن پيام رسـان محبـوب تلگـرام، در صورتـی كـه يـك گـروه را تـرك كنيد و 
بـه اصطـالح Left بدهيـد، امـكان بازگشـت مجدد بـه آن گروه ميسـر نخواهد بـود اما 
بايسـتی بدانيد ايـن محدوديت در تمام نسـخه های تلگرام اعمال نشـده اسـت. بلكه در 
صورتـی كـه از نسـخه تحـت وب تلگرام اسـتفاده كنيـد، با خـروج از گـروه می توانيد به 
آسـانی بـه گـروه بازگرديد. ابتدا جهـت ورود به نسـخه تحت وب تلگرام توسـط مرورگر 
اينترنتـی خود بـه آدرس https://web.telegram.org مراجعه كنيـد. اگر تاكنون اين 
نسـخه را فعـال نكرده ايـد، شـماره تلفـن خـود را وارد كـرده و مراحـل فعال سـازی را از 
طريـق كـدی كـه برای تـان از طريق محيط تلگـرام و همچنـان SMS ارسـال می گردد 
انجـام دهيد.پـس از ورود به محيط تلگـرام در مرورگر خـود، وارد گروه مورد نظر شـويد.
اكنـون بـر روی نـام گروه كليـك كنيد. حـال در صورتـی كه از خـروج از گـروه مطمئن 
هسـتيد، در پنجـره ای كـه باز می شـود بـر روی Leave كليك كنيـد. خواهيد ديـد كه از 
گـروه خـارج شـده ايد. اكنون جهت بازگشـت مجدد بـه گروه، مجـدداً بر روی نـام گروه 

كليـك كـرده و ايـن بـار Return to group را انتخاب كنيد.
خواهيد ديد كه به گروه بازخواهيد گشت.

ویرایش و مونتاژ ویدئو ها با تلفن همراه
می توان  را  كاری  هـــر  همراه  تلفن  بـــا  روز ها  اين 
اپليكيشـــن  های  تعداد  خوشـــبختانه  و  داد  انجام 
افزايش  حال  در  مختلـــف  شـــاخه  های  در  موبايل 
يك  كاری  هـــر  برای  می توانيد  شـــما  و  اســـت 
اپليكيشـــن قدرتمند و اختصاصی پيـــدا كنيد. يكی 
زيادی  كاربـــرد  روز ها  ايـــن  كه  شـــاخه  هايی  از 
دارد، ويرايش ويدئو اســـت. ويرايـــش  ويدئو آنقدر 
شـــاخه بزرگی اســـت كه بـــرای هـــر جنبه اش 
ســـاخت.  تخصصـــی  اپليكيشـــنی  می تـــوان 
فيلتر ها،  و  افكت  هـــا  صداگـــذاری،  فيلمبرداری، 
كادربنـــدی و مونتاژ موضوعاتی در اين شـــاخه اند 
كه توســـعه دهندگان بـــه خوبی رويشـــان مانور 
داده انـــد تا اين روز هـــا بتوانيم با يك اســـمارت 
فـــون كوچـــك هـــم  ويدئو هايی بـــه بزرگی و 
تأثيرگـــذاری آثار ســـينمايی بســـازيم. VUE كه 
ايـــن هفته به شـــما معرفـــی می كنيـــم به طور 
متمركز  ويدئو ها  مونتـــاژ   جنبه  روی  اختصاصـــی 
كوتاه  زمانی  بازه  های  در  كه  اپليكيشـــنی  شـــده؛ 
فيلمبـــرداری می كنـــد تـــا اين قطعـــات كوتاه 
را بـــه هنرمندانه تريـــن شـــكل ممكـــن به هم 
داشـــته  زيبا  كليپ  يـــك  نهايت  در  و  چســـبانده 
با  است.  جالب  بســـيار   VUE كار مكانيزم  باشـــيد. 
آن می توانيـــد حداكثر 10 شـــات يك تـــا پانزده 
ثانيـــه ای بگيريـــد و در نهايت بـــا اضافه كردن 

موزيـــك و اســـتيكر و افكـــت كليـــپ نهايی را 
بســـازيد. هر شـــات روی تايم اليـــن باريكی كه 
می شـــود  ذخيره  گرفته  قـــرار  صفحه  مركـــز  در 
تا هـــر موقع كـــه بخواهيد قادر بـــه ويرايش آن 
برای  را  دســـتتان   VUE تيم  خوشـــبختانه  باشيد. 
گذاشـــته  باز  حســـابی  الين  تايم  ايـــن  ويرايش 
اســـت؛ از جابه جـــا كـــردن كليپ هـــا گرفته تا 
پخش،  ســـرعت  تغيير  موزيـــك،  كـــردن  اضافه 
افـــزودن افكـــت و آوردن  ويدئو هـــای گالری را 
می توانيد به آســـانی يـــك لمس انجـــام بدهيد. 
گذاشـــتن  وقت  كمی  با  كه  كنيـــد  تصور  خودتان 
فوق  ويدئو هـــای  چـــه   امكانـــات  ايـــن  روی 
 VUE .خلق خواهيـــد كرد VUE العـــاده ای را بـــا
از معـــدود اپليكيشـــن  های ويرايش  ويدئوســـت 
كه امـــكان فيلمبـــرداری در كادر اولتـــرا وايد را 
جز  به  البتـــه  می دهد.  قـــرار  اختيارتان  در  هـــم 
ايـــن نســـبت  های تصويـــر ديگری مثـــل كادر 
اســـتفاده  می توانيد  هم  را  صفحـــه  تمام  عمودی 
كنيـــد. وقتی كـــه كار كادربنـــدی و مونتاژتان به 
كليپ  هـــر  به  می توانيد  بعـــدا  رســـيد،  اتمـــام 
هنری  فيلتر هـــای  و  اســـتيكر  و  موزيك  كوتـــاه 
موزيك  مـــورد  در  خوشـــبختانه  كنيد.  اضافه  هم 
بگيريد  كمـــك  خودتان  آرشـــيو  از  می توانيد  هم 
 VUE و هـــم از موزيك  هـــای آماده ای كـــه تيم

می توانـــد   VUE گذاشـــته اند.  اختيارتـــان  در 
خروجی  هايـــی بـــا كيفيـــت HD تحويل تـــان 
زمان  خاطـــر  بـــه  كه  خروجی هايـــی  بدهـــد، 
كوتاه شـــان بـــرای شـــبكه اجتماعـــی مثـــل 
اينســـتاگرام بســـيار مناسب هســـتند. اگر دوست 
داريـــد هماننـــد ســـينماگران حرفـــه ای كليپ 
كه  است  اپليكيشـــين  هايی  آن  از   VUE بســـازيد 
برای  كنيـــد.  تجربه اش  بايـــد  چـــرا  و  بی چون 
دانلود نســـخه اندرويـــد اين برنامـــه می توانيد از 

لينـــك زير اســـتفاده كنيد:
https://play.google.com/store/apps/

details?id=video.vue.android&hl=en

فرار از زندان
می كنند  خودشان  درگير  را  فكر  و  ذهن  كه  بازی  هايی 
معموال هم باعث ورزش ذهنی می شوند و هم اين كه شما 
را چند وقتی از مشكالت و درگيری  های ذهنی كه داريد، 
طراحی  ماجراجويی  سبك  در  كه  بازی  هايی  می رهانند. 
می شوند، می توانند در اين زمينه بيشتر به شما كمك كنند 
و به تبع طرفداران بيشتری هم دارند. بازی كه اين هفته 
است.  ماجراجويی  سبك  دارای  می كنيم،  معرفی  شما  به 
سبك  در  سرگرم كننده ای  و  زيبا  بازی  نام   Particular

 Luca استوديوی توسط  كه  است  ماجراجويی  بازی  های 
Burgio ساخته و برای سيستم عامل اندرويد منتشر شده 

است. اين بازی زيبا همچنين توانسته امتياز باالی 4,66 را 
در گوگل پلی كسب كند. بازی دارای داستان زيبا و گيرايی 
می باشد كه شما را مجذوب خود خواهد كرد. داستان بازی 

مكان  اين  در  سال   25 كه  است  زندانی  فردی  مورد  در 
محبوس شده و تنها راه نجاتش فرار و رهايی از اين مكان 
عذاب آور است! هم اكنون شما در نقش شخصيت اصلی 
بازی بايد با پريدن و اجتناب از برخورد به دشمنان و تله  ها 
به او كمك كنيد تا از اين مكان جان سالم به در ببرد و به 
زندگی اش بازگردد! قدرت  های جادويی مختلف نيز در بازی 
Particular به كمك شما خواهند آمد؛ در صفحه دو بعدی 

بازی كاراكتر در حال فرار است و شما با لمس و نگه داشتن 
لمس  با  و  بدويد  می توانيد  نمايش  صفحه  راست  سمت 
گرافيكی  دارای  بازی  بپريد!  نمايش  صفحه  چپ  سمت 
ساده و دو بعدی می باشد كه بر زيبايی بازی افزوده است. 
برای دانلود اين بازی می توانيد از لينك زير استفاده كنيد:
/https://www.apk4fun.com/apk/104559 

کدام اپلیکیشن  ها در سال گذشته محبوب تر بوده اند؟
اسـت  اپليكيشـن  هايی  و  همـراه  تلفـن  عصـر  عصـر، 
می شـود.  طراحـی  هوشـمند  گجـت  ايـن  بـرای  كـه 
بسـياری از افـراد هسـتند كـه بـه آمار منتشـر شـده در 
رابطـه بـا محبوبيـت اپليكيشـن  های مختلـف بسـيار 
اهميـت می دهنـد. در انتهـای سـال 2016، آمار هـای 
مختلفـی منتشـر می شـود و يكـی از ايـن گزارشـات 
می شـود  مرتبـط  موبايـل  اپليكيشـن  های  شـاخه  بـه 
كـه ايـن هفتـه آن را بـرای شـما اعـالم خواهيـم كرد. 
تعـداد دانلـود، ميـزان درآمدزايـی و مدت زمـان صرف 
شـده در اپليكيشـن  های موبايـل در سـال 2016 رشـد 
داشـته اند.  قبلـی  سـال  بـا  قيـاس  در  چشـم گيری 
بر اسـاس گزارش  هـای رسـمی منتشـر شـده، كاربران 
حـدود 20 درصـد زمـان بيشـتری در اپليكيشـن های 
اندرويـد و iOS در سـال 2016 صـرف كرده انـد؛ ايـن 
جهـات  از  وقـت!  سـاعت  ميليـارد   900 حـدود  يعنـی 
آيفون  هـا  و  اندرويـدی  موبايل  هـای  صاحبـان  ديگـر 
حـدود 15 درصـد بيشـتر از سـال 2015 اپليكيشـن و 
بـازی از گـوگل پلـی و اپ اسـتور دانلـود كرده اند كه به 
عبارتـی معـادل بـا 13 ميليارد نسـخه بيشـتر اسـت. به 
عالوه سـال گذشـته تقريبـاً 35 ميليـارد دالر به صورت 
اپليكيشـن  های  اينترنتـی  فروشـگاه  های  در  مسـتقيم 
هـم  دالر  ميليـارد   89 و  شـده  خـرج   iOS و  اندرويـد 

تبليغـات  و  برنامـه ای  درون  پرداخت  هـای  طريـق  از 
نصيـب ناشـران و توسـعه دهنـدگان گرديـده اسـت. 
يعنـی اپليكيشـن  های موبايـل در مجمـوع نزديـك به 
125 ميليـارد دالر درآمدزايـی داشـته اند و ايـن يعنـی 
40 درصد رشـد نسـبت بـه سـال 2015؛ ناگفتـه نماند 
كـه حـدود 30 درصـد از ايـن رقـم بـه جيـب صاحبان 
می شـود.  ريختـه  اپـل  و  گـوگل  يعنـی  پلتفرم  هـا 
گفتنـی اسـت طبـق روال سـال  های گذشـته كشـور 
چيـن بيشـترين سـهم از تعـداد دانلـود و درآمدزايـی 
اپليكيشـن  های iOS را در اختيـار دارد؛ امـا در سـوی 
مقابل كشـور هنـد برای اولين بـار آمريكای شـمالی را 
از باالی جدول پايين كشـيده و بيشـترين سـهم دانلود 
گـوگل پلی را ازآن خود كرده اسـت. شـايان ذكر اسـت 
 iOS كـه 75 درصـد از كل درآمدزايـی اپليكيشـن  های
و حـدود 90 درصـد از درآمـد سـال 2016 گـوگل پلـی 
می شـود.  مربـوط  موبايـل  ويدئويـی  بازی  هـای   بـه 
بيشـترين تعـداد دانلـود نرم افـزار در سـال 2016 بـه 
ترتيـب بـه اپليكيشـن  های «فيسـبوك»، «واتس اپ»، 
«فيسـبوك مسـنجر»، «اينسـتاگرام» و «اسـنپ چـت» 
مربـوط می شـود. باالتريـن تعـداد دانلـود بـازی هم به 
ترتيـب نصيب «پوكمون گو»، «پيانو تايلز 2»، «سـابوی 
سـرفرز»، «سـليثر» و «كلـش رويـال» گرديـده اسـت. 
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