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آیفـون  گوشـی های  جـذب  کـه  افـرادی  معمـوال 
سیسـتم  بـودن  بسـته  از  مدتـی  از  بعـد  می شـوند، 
عامـل ایـن گوشـی شـکایت می کننـد. این سیسـتم 
عامـل محدودیت هـای خـاص خـودش را دارد و بـه 
کاربرانـش اجـازه نمی دهـد بـه سـادگی هـر کاری را 
انجـام دهنـد. همیـن ماجـرا باعـث شـده اسـت کـه 
در زمـان خریـد گوشـی های اپـل کاربـران بـه ایـن 
نکتـه توجـه ویژه ای نشـان دهنـد و به خاطـر همین 
محدودیت هـا در بسـیاری از مواقـع ترجیـح داده انـد 
انتخـاب  خـود  بـرای  اندرویـدی  گوشـی  یـک  تـا 
کننـد. سیسـتم عامـل iOS علیرغـم پیشـرفت های 
بسـیار خوبـی کـه طـی ایـن سـال ها حاصل کـرده، 
بـوده  مواجـه  بـا محدودیت هـای عجیبـی  همیشـه 
اسـت. اپلیکیشـن پیـش فـرض مخاطبیـن یکـی از 
بیشـتر  آن  در  که محدودیت هـا  اسـت  بخش هایـی 
از جاهـای دیگـر خـود را نشـان می دهنـد. بر خالف 
شـماره گیـر پیـش فـرض اندرویـد کـه تقریبـا تمام 
احتیاجـات کاربـران را بـرآورده می کنـد، اپلیکیشـن 
و  ابتدایـی  امکانـات  خاطـر  بـه   iOS مخاطبیـن 
محـدود خـود همیشـه عاملی بـوده تا کاربـران برای 
مدیریـت بهتـر ایـن بخش بـه اسـتفاده از اپ هـای 
عجیب تریـن  از  یکـی  بیاورنـد.  رو  ثالـث  شـخص 
ایـن محدودیت هـا ایـن اسـت کـه بـا اپ مخاطبین 
iOS نمی تـوان افـراد را بـه صـورت دسـته جمعـی 

حذف کـرد، بلکه بـرای پـاک کـردن بـه طـور مثال 
۱۰۰ مخاطـب بایـد ایـن کار را صـد مرتبه بـرای هر 
کـدام بـه طـور جداگانـه انجـام داد. اما خوشـبختانه 

+Delete Contacts همچـون اپلیکیشـن هایی 
ایـن محدودیت هـا را از سـر راهتـان بـر می دارنـد. 
بـه لطـف ایـن برنامـه کاربـردی نـه تنهـا می توانیـد 
فهرسـت  از  همزمـان  طـور  بـه  فـرد را  چندیـن 
مدیریـت  امـکان  بلکـه  کنیـد،  پـاک  مخاطبیـن 
داشـت. خواهیـد  خـود  مخاطبـان  بـر   بهتـری 
Delete Contacts+  می توانـد در کسـری از ثانیـه 

از تمـام مخاطبان شـما نسـخه پشـتیبان گرفته و آن 
را بـه ایمیل یا حسـاب گـوگل درایوتان بفرسـتد. اگر 
بـه هر دلیلـی تمایل به پشـتیبان گیـری در آی کلود 
نداشـته باشـید مطمئنـا این قابلیـت را بسـیار مفید و 
کاربـردی خواهیـد یافـت. همان طـور کـه می دانیـد، 
همـگام سـازی مخاطبـان از چنـد منبـع )آی کالد، 
دارد،  کـه  مزایایـی  علیرغـم   )... و  یاهـو  جیمیـل، 
می توانـد چندیـن کپـی مشـابه از یـک مخاطـب را 
در فهرسـت افراد شـما ایجـاد کنـد؛ کپی هایـی کـه 
بعضـی از آن هـا حتـی شـماره تلفـن هـم ندارنـد و 

صرفـا یـک آدرس ایمیل هسـتند.
Delete Contacts+ بــرای یافتــن ســریع ایــن 

مخاطبان هم به شــما کمک می کند. حتی می توانید 
به کمک آن مخاطبان بدون نام، بدون ایمیل و بدون 

آدرس را هم بیابید تا از درون اپلیکیشــن به سرعت 
اطالعات موارد ناقص را تکمیــل کنید. البته وظیفه 
این اپلیکیشــن تنها یافتن موارد تکراری نیست و در 
ترکیب کــردن آن ها نیز به کمکتان می آید. اگر برای 
مدیریت مخاطبان تلفنی تان به دنبال ابزار کاربردی تر 
از امکانات پیش فرض iOS می گردید، شــک نکنید 
که اپ رایــگان Delete Contacts+ می تواند یکی 
از بهترین انتخاب های شــما باشد. تا بدون دردسر با 

محدودیت های iOS  کنار بیایید.

https://itunes.apple.com/us/app/delete�

contacts+/id590198443?mt=8

نرم افزار کمکی برای آیفون دارها

در دسته بازی های پرهیجان معموال بازی هایی که به مسابقه 
با ماشین ها مربوط می شوند، جذابیت بیشتری دارند. در گذشته 
بازی های مانند سری NFS مورد عالقه و توجه افرادی که 
هیجان دوســت دارند، قرار می گرفت. امــا در حال حاضر 
بازی های بسیار متفاوت و متنوعی برای پلتفرم های مختلف 
طراحی شده است. این هفته قصد داریم یکی از بازی های 
 پرطرفدار این دســته را به شــما معرفی کنیــم. این بازی

Micro Machines نــام دارد و جزو محبوب ترین بازی ها 

در میان گیمرها شناخته شده است. در این بازی شما کنترل 
خودروهای مســابقه ای را در اختیار خواهید داشت و در این 
میان باید به وسیله این خودروها در ۱۸ مسیر کامال متفاوت 
و جــذاب به رقابت با دیگر بازیکنان بپردازید. با هر پیروزی 

که به دست آورید جایگاه شما در لیدربورد بازی افزایش پیدا 
خواهد کرد و این شــانس در اختیار شما گذاشته می شود تا 
با بازیکنان حرفه ای تری بازی کنید. آخرین نســخه از این 
بازی دارای ۷۷ مدل خودروی کامال متفاوت اســت و شما 
قادر خواهید بود با انتخاب یکی از مدل ها وارد میدان مسابقه 
شوید و از مسیرهایی شامل سینک آشپزخانه، میز بیلیارد، اتاق 
اسباب بازی و ... به راندن خودروی خود بپردازید. این بازی 
ساخته شرکت CHILLINGO می باشد و در عرض مدت 
زمان بسیار کوتاهی توانسته محبوبیت قابل توجهی به دست 
آورد. در طول انجام بازی می توانید در رقابت های خود از انواع 
و اقسام ســالح ها برای نابودی دشمنان خود استفاده کنید. 
https://goo.gl/d8AD6a

هیجان با ماشین ها

بعضی اوقات به قدری سر ما جهت انجام کارهای مختلف 
شلوغ می شــود که فقط آرزو می کنیم یک نفر را داشتیم 
تا همه کارهــا را برایمان زمان بندی کند و دائما در حال 
یادآوری کارهایمان باشــد. بعضــی از اوقات هم ممکن 
است بخواهیم یک کار جدید به کارهایمان اضافه کنیم 
اما ندانیم چه زمان های خالی داریم و دائما اســترس این 
را داشــته باشــیم که نکند زمانی را انتخاب کنیم و یک 
انتخاب اشتباه داشته باشیم و این ماجرا سبب شود کارهای 
دیگرمان را فراموش کنیم. به هر حال اگر فردی هستید 
که با مشکالتی این چنینی درگیر هستید و دوست دارید 
تمام کارهایتان در یک جدول با زمان و تاریخ جلوی چشم 
شما باشد و حتی قابل اولویت بندی بوده و در زمان مناسب 
یادآوری شود، بهتر است به سراغ اپلیکیشن تقویم شرکت 
گوگل بروید. این تقویم می تواند مانند همه برنامه هایی که 
به صورت تخصصی برای مدیریت کارها طراحی شده اند، 
به شما برای حل این مشکلتان و ساماندهی همه کارهایتان 
کمک کند. در محیط کاربری این اپلیکیشن به شما این 
امکان داده خواهد شــد هر تقویمی را که خواستید را به 
محیط خود اضافه کنید. به عنوان مثال می توانید تقویم های 
میالدی، قمری و شمســی را در کنار هم در یک محیط 
داشته باشــید. امکان بهتری که وجود دارد این است که 
می توانیــد تقویم های خود را با افرادی که کار می کنید یا 
ارتباط دارید، به اشتراک بگذارید تا آن ها هم بتوانند برنامه 

روزانه شما را ببینند و حتی به آن چیزی اضافه کنند یا از 
آن چیزی کم کنند. برای هر رویدادی که در تقویم خود 
ثبــت می کنید می توانید زمانی را قرار دهید که آن رویداد 
به شما یادآوری شود. به عنوان مثال اگر یک جلسه مهم 
کاری به صورت هفتگی در یک روز ثابت دارید به سادگی 
می توانید تنظیم کنید به شما در یک روز خاص از هفته به 
صورت ثابت این رویداد یادآوری شود. گذشته از این موارد 
تعیین زمانی مناسب برای یک قرار مالقات که همه افراد 
بتوانند در آن شرکت کنند، کار چندان ساده ای نیست. برای 
این کار باید اینباکس ایمیل ها و مکالمات خود را ساعت ها 
باال و پایین کنید تا بتوانید به زمانی مناسب برای برگزاری 
جلسه برسید. قابلیت جدیدی که به تازگی در تقویم گوگل 
 Find .معرفی شــده تا این مشکل را از سر راهتان بردارد
a time گزینه ای است که می تواند به طور خودکار برنامه 

تمام اعضای تیم شما را چک کرده و باتوجه به آن زمان 
مناسبی برای برگزاری جلسه پیشنهاد بدهد. گفتنی است 
که فقط کاربــران G Suite به این قابلیت دسترســی 
خواهند داشــت.برای اســتفاده از این قابلیت اولین گام 
ساخت یک قرار مالقات در تقویم گوگل و سپس دعوت 
Find a time اعضا به آن است. سپس می توانید گزینه 

را زیر اســامی افراد دعوت شده به قرار مالقات بیابید. با 
فشردن این گزینه، گوگل بهترین پیشنهادات خود برای 

برگزاری جلسه را به شما ارائه می کند. 

یک منشی مجازی و منحصربه فرد
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ترفندهمراه

 دوستان عزیز بایت؛ ســوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

 سالم بایت، امکان دارد در مورد قابلیت استوری در اینستاگرام و 
برخی دیگر از قابلیت های جدیدش کمی توضیح دهید؟

یکی از قابلیت های پرطرفدار اپلیکیشــن اینســتاگرام، Stories یا داستان ها است 
که به شــکل دایره  در باالی اپلیکیشــن به چشــم می خورد. این قابلیت به منظور 
به اشتراک گذاری موقت تصاویر و ویدئوها برای فالوئرهای شما است. به طوری که 
هر Story به مدت ۲۴ ســاعت در باالی فید هر فالوئر به چشــم می خورد و قابل 
مشــاهده اســت. در ادامه به معرفی ۲ ترفند به هنگام ایجاد یک Story جدید در 

Stories اینستاگرام خواهیم پرداخت.

 برای ایجاد یــک Story جدید ابتدا آیکن به عالوه در باالی اپلیکیشــن را لمس 
کنید.

 زوم با یک انگشت
هنگامی که انگشــت خود را بر روی دکمه شاتر نگه می دارید فیلم برداری آغاز و با 
برداشــتن انگشت، فیلم برداری پایان می یابد. در نتیجه اگر مانند همیشه بخواهید با 

دو انگشــت خود زوم یا بزرگ نمایی کنید، فیلم برداری قطع می شود.
برای فیلم برداری در این حالت، مادامی که انگشــت خود را روی دکمه شــاتر نگه 
داشــته اید، انگشت را به طرف باال حرکت دهید. خواهید دید که زوم انجام می شود. 

با حرکت به پایین نیز زوم معکوس انجام می شود. 
جابه جایی سریع بین دوربین جلو و عقب

هنگامی که در حین فیلم برداری با دوربین جلو هســتید، با انگشت دیگر خود کافی 
اســت دوبار بر روی صفحه ضربه بزنید. بالفاصله دوربین عقب نمایش داده خواهد 
شــد. با انجام مجدد این کار می توانید به صورت متمادی بین دوربین عقب و جلو 

سوئیچ کنید.

 سالم بایت، چگونه می توان عکس ها و اطالعات پاک شده از روی 
مموری کارت را دوباره برگرداند؟

اگر برای شــما پیش آمده باشــد که عکس های موجود در مموری کارت گوشــی 
تلفن همراه یا دیگر ابزارهای الکترونیکی خود را به اشــتباه پاک کرده باشــید و یا 
بــه علت نقص فنی و ایرادهای نرم افزاری تصاویــر موجود بر روی کارت حافظه 
شــما پاک شده باشد باید بدانید برای آن راه حلی وجود دارد. بسیاری افراد در این 
مواقع کار را تمام شــده می دانند. اما باید بدانید که راه های زیادی برای بازگرداندن 
تصاویر و فایل های از دســت رفته شــما وجود دارد که در ادامــه به یکی از آن ها 

خواهیم پرداخت.
بــرای این کار به یــک کارت حافظه خــوان )Memory Card Reader(، یک 

کامپیوتر و یک اعصاب فوالدی احتیاج خواهید داشت!
قدم اول: در اولین مرحله به محض اینکه متوجه شــدید تصاویر مورد نظر شــما 
پاک شده اســت، هیچ اقدامی انجام ندهید یعنی دیگر هیچ فایلی را بر روی کارت 
حافظه خود کپی نکنید و بالفاصله آن را از گوشی، دوربین یا تبلت خود خارج کنید. 
قــدم دوم: در مرحله بعد به یــک نرم افزار بازیابی اطالعــات احتیاج دارید که 
می توانیــد در این مورد از نرم افزار Recuva  برای ویندوز که رایگان نیز اســت 

استفاده کنید.
 قدم سوم: نرم افزار مورد نظر را دانلود کرده و بر روی سیستم خود نصب کنید 
البته این نکته را نیز در ذهن داشــته باشــید که نرم افزارهای زیادی برای این کار 
موجود اســت و از recuva تنها به دلیل سادگی و راحتی کارکرد استفاده می شود.

 قدم چهارم: در هنگام اجرا برنامه از شــما می خواهد که نوع فایل مورد نظرتان 
را برای بازیابی انتخاب کنید و در این قسمت می توانید نوع فایل های از دست رفته 

را اعم از عکس، فیلم، موســیقی، اسناد متنی و... انتخاب کنید.
در ادامه مســیر برنامه از شــما می خواهد که مسیر فایل های از دست رفته خود را 
 Memory Card Reader تعیین کنید. در این هنگام کارت حافظه خود را با یک
بــه کامپیوتر متصل کرده و از داخل برنامه درایو مربوط به کارت و محل فایل های 
از دســت رفته را تعیین کنید. پوشــه تصاویر در گوشــی های همراه و دوربین های 
دیجیتال معمواًل با نام DCIM مشــخص می شــوند در صورتی که پوشه مورد نظر 

نیز از بین رفته باشــد می توانید کل کارت حافظه را برای جستجو انتخاب کنید.
قــدم پنجم: در صفحه آخر بــر روی Scan کلیک کنید تا برنامه جســتجوی 
فایل های از دســت رفته را برای شما آغاز کند. در صورتی که عکس های از دست 
رفته شــما بازیابی شــود نام آن ها در صفحه جستجو مشــخص می شود. سالمت 
فایل های پیدا شــده نیز با رنگ های ســبز، زرد و قرمز توســط نرم افزار مشخص 
می شود. در قسمت Advance نیز می توانید نوع فایل هایی که قصد پیدا کردنشان 

را دارید با استفاده از پسوندهای موجود فیلتر کنید.
قدم ششم: در مرحله آخر تمام فایل هایی را که می خواهید بازیابی کنید انتخاب 
کرده و گزینه Recover را کلیک کنید. در این قســمت برنامه از شما یک آدرس 
جدید می خواهد که بتواند فایل های بازیابی شــده را در آن قرار دهد. بهتر است در 
این مرحلــه محل مورد نظر برای بازیابی فایل ها را مجــدداً کارت حافظه انتخاب 

نکــرده و یک محل در کامپیوتر خود را برای این کار تعیین کنید.


