
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و چهل /چهـارشنبـه 24 آذر 1395
1 4  D e c e m b e r  2 0 1 6  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

پرسشوپاسخهمراه

J    دوسـتان عزیز بایـت؛ سـوال هاي خـود را در زمینه تلفـن همراه به
آدرس ایمیـل زیر ارسـال فرمایید.
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J    سـالم بایت، من شـنیده ام کـه در برنامه تلگرام یـک منوی مخفی 
وجـود دارد کـه بـا اسـتفاده از آن می تـوان یک سـری تنظیمـات خاص 

در ایـن برنامـه انجـام داد. آیا می توانیـد در این رابطـه، کمکی بکنید؟
ــده اســت  ــی را گنجان ــوی مخف ــک من ــود ی ــرام در درون خ ــه درســت اســت، تلگ بل
کــه تقریبــاً تمامــی کاربــران از آن بیخبــر هســتند. بــا اســتفاده از ایــن منــوی مخفــی 
ــالالت لیســت  ــد. اخت ــن اپلیکیشــن را حــل کنی ــد بســیاری از مشــکالت ای می توانی
ــه ای  ــده و... نمون ــده نش ــای خوان ــداد پیام ه ــح تع ــمارش صحی ــدم ش ــن، ع مخاطبی
ــوان آن هــا را رفــع کــرد.  ــه وســیله ایــن منــو می ت از ایــن مشــکالت هســتند کــه ب
بــرای ایــن کــه بــه منــو دسترســی پیــدا کنیــد، کافــی اســت کــه مراحــل زیــر را بــه 
ترتیــب انجــام دهیــد. قبــل از هــر چیــز بایــد اپلیکیشــن تلگــرام را اجــرا کنیــد، ســپس 
دکمــه منــوی آن را کــه یــک عالمــت ســه خــط در گوشــه ســمت چــپ آن اســت را 
لمــس کنیــد. از گزینه  هایــی کــه بــه شــما نمایــش داده می شــود گزینــه setting را 
انتخــاب کنیــد. بــه انتهــای صفحــه settings رفتــه و انگشــت خــود را روی عبــارت 

Telegram for Android قــرارداده و چنــد لحظــه نگــه داریــد. 

ــان می شــود. مجــددا انگشــت  بعــد از آن مشــاهده خواهیــد کــرد کــه شــکلکی نمای
خــود را روی همــان عبــارت قــرارداده و نگــه داریــد تــا بــرای شــما یــک منــو بــا نــام 
Debug بــاز شــود.این منــو در اندرویــد دارای دو گزینــه خواهــد بــود کــه یکــی از آن  ها 

Import Contacts و دیگــری Reload Contacts اســت و از آن  هــا می توانیــد 

بــرای حــل مشــکالت مربــوط بــه مخاطبــان و بــاز نشــانی اطالعــات آن  هــا اســتفاده 
ــد،  ــتفاده می کنی ــل iOS اس ــتم عام ــت و از سیس ــون اس ــی آیف ــر گوش ــا اگ ــد ام کنی
رونــد انجــام کار متفــاوت خواهــد بــود. در چنیــن شــرایطی بعــد از اجــرای اپلیکیشــن 
تلگــرام، بــه طــور پیاپــی دکمــه settings را لمــس کنیــد. بعــد از آن خواهیــد دیــد کــه 
ــد  ــو می توانی ــن من ــان خواهــد شــد. در ای ــرای شــما نمای ــوی Debug ب ــان من ناگه
گزارشــات اپلیکیشــن (Log) را فعــال کــرده و آن هــا را از طریــق چــت ارســال کنیــد. 
ــا اســتفاده از Sync Unread نیــز می توانیــد تعــداد پیام هــای نخوانــده را  همچنیــن ب
همگام ســازی کنیــد و اگــر اشــتباهی در شــمارش آن هــا وجــود دارد، از ایــن طریــق 
آن را رفــع کنیــد. از طریــق Reset Permissions و Reset Tooltips نیــز می توانیــد 
ــد.  ــی را بازنشــانی کنی ــای حباب ــن پیام ه ــای صادرشــده و همچنی تاریخچــه مجوز ه
ــبکه  ــی ش ــات تخصص ــال تنظیم ــت اعم ــز جه ــه Network Overrides نی گزین
ــد هــم  ــرد دارد. در نهایــت اگــر از تلگــرام در نســخه دســکتاپ اســتفاده می کنی کارب
 Debug بــرای شــما حالــت Debug بایــد گفــت کــه در ایــن حالــت بــه جــای منــوی
وجــود دارد و در ایــن حالــت تمامــی گزارشــات اپلیکیشــن در یــک فایــل متنــی ذخیــره 
می شــود. بــرای فعال ســازی حالــت Debug در وینــدوز وارد Setting شــده و 
ســپس توســط صفحــه کلیــد عبــارت debugmode را تایــپ کنیــد. بعــد از آن پیامــی 
 OK نمایــان می شــود کــه روی Debug مبنی بر اطمینــان از فعال ســازی حالــت
کلیــک کنیــد. بعــد از آن اگــر بــه مســیر زیــر برویــد می توانیــد فایل  هــای Log را در 

قالــب فایــل متنــی مشــاهده کنیــد.
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Telegram Desktop

ــه  ــت ک ــت الزم اس ــن حال ــازی ای ــر فعال س ــرای غی ــه ب ــت ک ــد گف ــت بای در نهای
ــد. ــد کنی ــد و آن را تایی ــپ کنی ــارت debugmode را در settings تای ــددا عب مج

J    سـالم بایـت، اگـر امـکان دارد راهنمایی کنیـد که چگونـه می توان
محتویـات تصاویـر در iOS 10 را جسـت وجو کرد.

یکــی از قابلیت هایــی کــه در iOS 10 وجــود دارد و بســیاری از کاربــران از آن بی خبــر 
ــر  ــت. iOS ه ــات آنهاس ــاس محتوی ــر بر اس ــت وجوی تصاوی ــکان جس ــتند ام هس
ــد را  ــخیص می ده ــات آن تش ــه از محتوی ــه ک ــد و آنچ ــکن می کن ــری را اس تصوی
نشــانه گذاری می کنــد. هماننــد اشــیایی کــه در تصویــر قــرار دارنــد یــا حالــت چهــره 
ــه عنــوان مثــال اگــر عبــارت Tree را جســت وجو کنیــد، تمامــی تصاویــری  افــراد. ب
ــارت  ــا جســت وجوی عب ــود. ی ــود دارد نمایــش داده می ش ــا درخــت وج ــه در آن ه ک
ــد.  ــش می ده ــت را نمای ــدان اس ــردی در آن خن ــه ف ــری ک ــی تصاوی Smiling تمام

بــرای ایــن کار مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:
اپلیکیشــن photos را بــاز کــرده و بــه تــب photos یــا albums رفتــه و دکمــه ذره 

ــا جســت وجود را لمــس کنیــد. بیــن ی
اکنــون عبــارت مــورد نظــر خــود را بــه انگلیســی وارد نماییــد. خواهیــد دیــد کــه نتیجه 
مــورد نظــر شــما در قالــب دســته بندی های مرتبــط نمایــان می شــود. بــا لمــس هــر 

ــر موجــود در آن را مشــاهده کنیــد. دســته بندی می توانیــد تصاوی
بــا هــر بــار لمــس دکمــه جســت وجو، می توانیــد در قســمت Recent لیســت 

جســت وجو های اخیــر خــود را مشــاهده کنیــد.
ــر  ــم امکانپذی ــق Siri ه ــر از طری ــات تصاوی ــت وجوی محتوی ــکان جس ــن ام همچنی
اســت. بــرای ایــن کار بایســتی عبــارت Show را بــه جــای Search بیــان کنیــد چــرا 

ــت خواهــد پرداخــت. ــه جســت وجو در اینترن ــه Search ب ک

حذف آسان برنامه  ها در اندروید
در نســخه  های قبلــی سیســتم عامــل اندرویــد، یکــی 
از مشــکالت همیشــگی ایــن بــود کــه نمی توانســتیم 
ــن  ــرای ای ــم و ب ــا را حــذف کنی ــه ســادگی برنامه  ه ب
ــا در  ــود ام ــی ب ــای جانب ــرم افزار ه ــه ن ــاج ب کار احتی
نســخه  های فعلــی ایــن سیســتم عامــل ایــن امــکان 
قــرارداده شــده اســت کــه هــر برنامــه ای کــه دوســت 

نداشــتیم را بــه ســادگی پــاک کنیــم. 
ــه آن  ــه از جمل ــود دارد ک ــی وج ــوز ایرادات ــه هن البت
ــوان  ــه ایــن مــورد اشــاره کــرد کــه نمی ت ــوان ب می ت
ــا را  ــد آن  ه ــرد و بای ــاک ک ــته ای پ ــا را دس برنامه  ه
ــن  ــر ای ــن خاط ــه همی ــم. ب ــاب کنی ــک انتخ ــک ت ت
ــم  ــی خواهی ــزاری را معرف ــرم اف ــما ن ــه ش ــه ب هفت
کــرد کــه بــا اســتفاده از آن بتوانیــد بــه حــذف 
دســته ای برنامه  هــای نصــب شــده روی گوشــی 
خــود بپردازیــد. مســلما روی گوشــی شــما هــم حجــم 
زیــادی از برنامه  هــای بــدون مصــرف وجــود دارد کــه 

ــد.  ــغال کرده ان ــا اش ــا فض تنه
بــرای ایــن کــه حافظــه شــما بــرای محتــوای 
مفیدتــر خالــی شــود الزم اســت کــه در منــوی 
ــته  ــت اساســی داش ــک نظاف ــود ی اپلیکیشــن  های خ
ــتفاده از  ــن راه اس ــور بهتری ــن منظ ــرای ای ــید. ب باش

اســت.  Uninstaller اپلیکیشــن 
 ایــن اپلیکیشــن 600 کیلوبایــت حجــم دارد و بــا 
ــی  ــای خال ــا فض ــگا بایت  ه ــد گی ــک آن می توانی کم

ــد. یکــی از ویژگی  هــای  در حافظــه خــود ایجــاد کنی
جمعــی  دســته  حــذف  برنامــه  ایــن  اصلــی 
اپلیکیشن هاســت، بــه گونــه ای کــه نیــاز نباشــد 
ــه  ــطل زبال ــه س ــا را ب ــک برنامه  ه ــک ت ــون ت آیک
ــه جــز اپ  هــای سیســتمی  بفرســتید. Uninstaller ب
هــر نرم افــزار شــخص ثالثــی کــه روی اندرویــد 

نصــب شــده را پیــدا و حــذف می کنــد.
ــا  ــا و افزونه  ه ــی تم  ه ــه حت ــت ک ــدان معناس ــن ب  ای
و اپ  هــای شــخص ثالثــی کــه موقــع خریــد دســتگاه 
ــد.  ــاک کنی ــد پ ــوده را هــم می توانی روی آن نصــب ب
ــد  ــه می توانن ــان (ک ــد نظرت ــای م ــه اپ  ه ــی ک وقت
صد هــا مــورد باشــند) را انتخــاب کردیــد، یــک 
ــروع  ــا Uninstaller ش ــت ت ــی اس ــاده کاف ــاره س اش
ــد  ــد بای ــن فرآین ــه طــی ای ــد. البت ــه حذف شــان کن ب
خودتــان موبایــل را در دســت داشــته و پشــت ســر هم 

گزینــه تأییــد حــذف را بزنیــد. 
ــت  ــذف می توانس ــد ح ــردن تأیی ــودکار ک ــاید خ ش
کار بــا Uninstaller را آســان تر کنــد، امــا تصــور 
ــدادن حالــت  ــرار ن ــم کــه هــدف ســازنده از ق می کنی
ــن  ها  ــذف اپلیکیش ــتباه در ح ــز از اش ــک پرهی اتوماتی
بــوده اســت. در هــر صــورت اگــر نبــود ایــن قابلیــت 
ــا  ــاز حــذف اپلیکیشــن  ها ب را هــم در نظــر بگیریــم، ب
Uninstaller راحت تــر از آن اســت کــه بخواهیــد 

دهیــد.  انجــام  اندرویــد  تنظیمــات  از  را  کار  ایــن 

یکــی دیگــر از ویژگی  هــای بســیار مثبــت ایــن 
برنامــه، رایــگان بــودن آن اســت و شــما بــه ســادگی 
ــود  ــر دانل ــی زی ــوگل پل ــک گ ــد آن را از لین می توانی
کــرده و بــا ایــن برنامــه بــه مدیریــت هــر چــه بهتــر 

ــد: ــود بپردازی ــل خ ــی موبای ــه گوش ــای حافظ فض
https://play.google.com

پادشاه جزیره باشید
کار  خود  ذهن  از  که  می کند  کمک  شما  به  بازی  انجام 
البته  نیاید  آن  سراغ  به  تنبلی  که  شوید  باعث  و  بکشید 
نباید فراموش کنید که در انجام هر کاری حد تعادل آن 
را در نظر بگیرید و با انجام بیش از حد، به خودتان آسیب 
وارد نکنید. انجام بازی هایی که دارای سبک استراتژیک 
هستند می توانند به شما کمک کنند تا در حین این که 
مهارت های  از  برخی  می گیرید،  کار  به  را  خود  ذهن 
خود را هم تقویت کنید. این هفته تصمیم داریم به شما 
یک بازی متفاوت و مفید معرفی کنیم که در این راستا 
بازی  نام   Royal Envoy.کند کمک  شما  به  می تواند 
استراتژیک  بازی های  سبک  در  زیبا  فوق العاده  و  جدید 
و مدیریتی می باشد که توسط Playrix Games ساخته 
و برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. در این 

بازی زیبا و سرگرم کننده وظیفه شما مدیریت جزیره ای 
ناشناخته می باشد، شما باید در این جزیره زندگی کنید. 
با  باید  که  شد  خواهد  داده  کارگر  چند  شما  به  بازی  در 
خانه ها  و  ساختمان ها  ساخت  و  ایجاد  با  آن ها  کمک 
برای کارگران و دیگر شهروند ها محل سکونتی بسازید. 
همچنین قادر خواهید بود در جزیره به کشف گنجینه ها 
چوب  درختان  قطع  با  بیفزایید،  خود  پول  به  و  بپردازید 
دست بیاورید و ساختمان بسازید، از انواع شخصیت های 
مختلف کمک بگیرید و با دزدان دریایی به نبرد بپردازید، 
و  منابع  مدیریت  با  کنید،  کشف  را  اطراف  جزیره های 
شهروندانتان  و  خود  برای  را  بی نظیر  جزیره ای  آیتم ها 
تشکیل دهید. این بازی توانسته امتیاز باالی 4/6 از 5 را 

در گوگل پلی دریافت کند. 

اکانت اینستاگرام خود را از هکر ها پس بگیرید
شبکه  امروزی  پرطرفدار  و  حساس  فضا های  از  یکی 
اجتماعی اینستاگرام است. این شبکه عکس محور است 
و بدون شک، افراد بخش اعظمی از زندگی شخصی خود 
را در این فضا به تصویر می کشند. افراد مشهور و معتبر 
خود  طرفداران  با  فضا  این  طریق  از  تا  دارند  بر این  سعی 
ارتباط بهتر و راحت تری را برقرار کنند و تمامی این موارد 
به نظر نکات مثبتی می رسند اما در این میان مشکالت 
عمده ای هم به چشم می خورد از جمله این که متاسفانه 
در چند سال اخیر هک شدن صفحات مختلف اینستاگرام 
بسیار زیاد بوده است و به نوعی این تهدید متوجه کاربران 
می شود که پروفایل کاربری آن ها هک شود. شاید تا به 
حال به این موضوع فکر نکرده باشید اما اگر در این فضا 
فعال هستید باید بدانید که حساب کاربری اینستاگرام شما 
قابل هک است و باید آگاهی داشته باشید که در صورتی 
این حساب هک شد، بهتر است چه کار هایی انجام  که 
دهید. بدون تردید پس گرفتن حساب کاربری از راه های 
گوناگون زمان بر بوده ولی به هر حال ارزشمند است. این 
اتفاق این گونه شروع می شود که با باز کردن اپلیکیشن 
شما  به  معموال  شد.  خواهید  خارج  آن  از  خودکار  طور  به 
یک هشدار داده خواهد شد و برنامه به شما اعالم می کند 
که شخصی از جای دیگری سعی در وارد شدن به حساب 
کاربری و تایید اعتبار شما داشته است. در چنین شرایطی 

احتماال مجبور خواهید شد تا رمز عبور خود را از طریق 
ایمیل و یا حساب کاربری فیسبوک خود مجددا تنظیم 
کنید. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که حتی اگر 
تصمیم به تعویض پسورد خود بگیرید، این امکان به شما 
داده نشود. در چنین شرایطی شاید بهترین راه این باشد که 
از طریقی مشکل خود را با بخش پشتیبانی اینستاگرام در 
میان بگذارید. اگر بتوانید این کار را از طریق لینک تماس با 
ما انجام دهید، با احتمال بسیار زیاد، سریع تر پاسخ خواهید 
گرفت. پاسخ شما هم به این صورت است که مجموعه ای 
 9 کد  یک  همراه  به  دستورالعمل  ها  از  غریب  و  عجیب 
رقمی برای شما ارسال خواهد شد. بدون شک در چنین 
پاسخ  که  کنید  حاصل  اطمینان  که  است  الزم  شرایطی 
هکر.  یک  نه  کرده اید  دریافت  اینستاگرام  پشتیبان  از  را 
پس از آن الزم است دستورالعمل  هایی در رابطه با پیوست 
کردن یک عکس از خودتان دنبال کنید. باید کد 9 رقمی 
را روی یک برگه کاغذ به همراه نام و نام خانوادگی خود 
و نام کاربری خود بنویسید. یک تصویر واضح از خودتان 
تهیه کنید و همراه با برگه کاغذ برای اینستاگرام ارسال 
ارسالی  عکس  تایید  برای  اینستاگرام  پشتیبانی  کنید. 
توسط شما آن را با تصاویری که در حساب کاربری شما 
وجود دارد تطبیق خواهد داد و در نهایت اگر خوش شانس 
باشید حساب کاربری شما را به خودتان باز خواهد گرداند.
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