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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    سـالم بایـت، بـه تازگـی تمامـی عکس  هـای تلگـرام مـن پـاک 
شـده اند، آیـا راهـی وجـود دارد کـه بتوانـم آن  هـا را بازگردانـم؟

اولیـن و سـاده ترین راه بـرای بازگردانـدن عکس هـای حـذف شـده از نرم افـزار تلگـرام، 
یافتـن آن هـا در پوشـه Telegram Images روی حافظه داخلی و یـا کارت حافظه جانبی 
گوشـی اسـت. درنظر داشـته باشـید که ایـن تصاویـر حتـی در صورتی که شـخصا آن ها 
را از گفت وگو هـای صـورت گرفتـه در تلگـرام حـذف کنید، از این پوشـه حـذف نخواهند 
شـد. دومیـن راه بـرای بازگرداندن محتویات چندرسـانه ای حـذف شـده در گفت وگو های 
نرم افـزار تلگـرام مراجعه به پوشـهCache ایـن نرم افزار اسـت. به این منظور کافی اسـت 
از طریـق یـک نرم افـزار مدیریـت فایـل به کارت حافظه گوشـی خـود مراجعه کـرده و به 
ترتیـب ابتدا وارد پوشـه Android و پس از آن data> org.telegram و در نهایت پوشـه 
cache شـوید. بـا بازکـردن این پوشـه، تمامـی تصاویری کـه از گفت وگو هـای تلگرامی 

حـذف شـده اند را مشـاهده خواهیـد کـرد. در صورتـی کـه قصـد بازگردانـدن پیام هـا و یا 
 EaseUS گفت وگو هـای حذف شـده در نرم افـزار تلگـرام را دارید کافی اسـت از نرم افـزار
MobiSaver اسـتفاده کنیـد. در صورتـی که بـرای نصب این برنامه و نحوه اسـتفاده از آن 

مشـکلی داشـتید، به ما (بایت) اعالم کنید تا نحوه کار کردن با آن را به شـما آموزش دهیم.

J    در اینسـتاگرام را توضیح می دهید؟ این stories سـالم بایت، ویژگی 
قابلیت به چه دردی می خورد و به چه صورتی می توان از آن استفاده کرد؟

یکی از قابلیت های جدید اپلیکیشن اینستاگرام، Stories یا داستان هاست که به شکل 
موقت  به اشتراک گذاری  برای  قابلیت  این  می خورد.  چشم  به  اپلیکیشن  باالی  دایره در 
تصاویر و  ویدئو ها برای فالوئر های شما است. به طوری که هر Story به مدت 24 ساعت 
در باالی فید هر فالوئر به چشم می خورد و قابل مشاهده است. هم اکنون قصد داریم به 
معرفی 2 ترفند به هنگام ایجاد یک Story جدید در Stories اینستاگرام بپردازیم.برای 

ایجاد یک Story جدید ابتدا آیکن به عالوه در باالی اپلیکیشن را لمس کنید.
زوم با یک انگشت

هنگامـی کـه انگشـت خـود را بـر روی دکمـه شـاتر نگـه می داریـد فیلم بـرداری آغـاز 
و بـا برداشـتن انگشـت، فیلم بـرداری پایـان می یابـد. در نتیجـه اگـر بـه ماننـد معمول 
بخواهیـد بـا دو انگشـت خـود زوم یـا بزرگ نمایـی کنیـد، فیلم بـرداری قطع می شـود. 
بـرای فیلم بـرداری در ایـن حالـت، مادامـی کـه انگشـت خـود را روی دکمه شـاتر نگه 
داشـته اید، انگشـت را به طـرف باال حرکـت دهید. خواهید دیـد که زوم انجام می شـود. 

بـا حرکـت به پاییـن نیـز زوم معکـوس انجام می شـود.
جابه جایی سریع بین دوربین جلو و عقب

هنگامـی کـه در حیـن فیلم بـرداری با دوربین جلو هسـتید، با انگشـت دیگر خـود کافی 
اسـت دوبـار بـر روی صفحه ضربـه بزنید. بالفاصلـه دوربین عقـب نمایـش داده خواهد 
شـد. بـا انجـام مجـدد ایـن کار می توانید بـه صـورت متمادی بیـن دوربین عقـب و جلو 

سـوئیچ کنید.

J    سـالم بایـت، بـا چه روشـی می تـوان عـوارض مربـوط بـه امواج 
موبایل را کاهـش داد؟

اول بگذاریـد ارتبـاط برقرار شـود. وقتی شـماره گرفتید، اجـازه دهیـد اول ارتباط با طرف 
مقابـل برقرار شـود، سـپس موبایـل را روی گوش تان قـرار دهید. در ایـن صورت تحت 
اشـعه مضـر کمتری قـرار می گیرید. شـما می توانید برقرار شـدن ارتبـاط را روی صفحه 

ببینید. همراه تـان  تلفن 
تلفن همراه تان را داخل پوشش های فلزی قرار ندهید.

بـرای موبایلتـان پوشـش های فلزی نخریـد. این محفظه هـای فلزی مانند یـک گیرنده 
عمـل کـرده و اثـر امـواج تلفـن همـراه را کـه بـه سـمت بـدن شـما می آیند، تشـدید و 
منعکـس می کنند.اسـتفاده از تلفـن همـراه در کنـار تخـت بیمـاران و یـا تجهیـزات 

پزشـکی خطرناک اسـت.
تلفـن همراهـی بـا میـزان اِس.اِی.آر پایین تـر )جـذب پاییـن اشـعه 

بـرای بـدن( بخرید.
هنـگام خریـد تلفـن همـراه بـه میـزان اِس.اِی.آر آن توجـه کنیـد. ایـن عـدد بـه طـور 
معمـول بـه وسـیله شـرکت سـازنده تلفـن همـراه روی گوشـی و یـا کاتالـوگ آن درج 
می شـود و نشـان می دهـد که هنگام اسـتفاده از تلفـن همراه چـه مقدار از امـواج جذب 
بـدن شـما می شـود.هر چـه ایـن عـدد در یک گوشـی تلفـن همـراه پایین تر باشـد، آن 

اسـت. ایمن تر  گوشـی 
موبایل در منزل

بهتـر اسـت موبایل را هنـگام خـواب دور از خودتان قـرار دهید. همچنیـن در حالت آنتن 
دهـی بـاالی موبایـل در محل سـکونت یـا محـل کار و داشـتن عالئمی نظیر سـردرد، 
وزوز گـوش، اضطـراب، عـدم کیفیـت خواب خـوب مثل بی خوابـی یا کابوس، سـوزش 
چشـم، فشـار خون باال و یـا حالت ُگـر گرفتگی، اضطـراب و دلهره، تپـش نامنظم قلب، 
اسـترس و پرخاشـگری بـه احتمال زیـاد در معـرض امواج قـوی الکترومغناطیـس قرار 
داریـد. بهتر اسـت نسـبت بـه شناسـایی و ایزوله کـردن محیط خـود در برابر امـواج باال 

اقـدام نمایید.

طراحی لوگو در اندروید
ـــود  ـــرای خ ـــد ب ـــب و کار جدی ـــک کس ـــه ی ـــی ک زمان
راه می اندازیـــد یـــا ایـــن کـــه تصمیـــم می گیریـــد 
ـــود  ـــی خ ـــب و کار فعل ـــی را در کس راه و روش متفاوت
ـــه  ـــتر توج ـــگ بیش ـــه برندین ـــه مقول ـــد، ب ـــه کنی تجرب
ــه  ــت دارد کـ ــگ اهمیـ ــرد. در برندینـ ــد کـ خواهیـ
شـــما چـــه نامـــی بـــرای خـــود انتخـــاب می کنیـــد 
و حتـــی بســـیار مهـــم اســـت کـــه مـــردم بـــا چـــه 
ــن  ــپارند. ایـ ــن می سـ ــه ذهـ ــما را بـ ــی شـ لوگویـ
روز هـــا همـــه می داننـــد کـــه طراحـــی لوگـــو 
ــه  ــرای آن کـ ــی اســـت. بـ ــیار حساسـ ــه بسـ مقولـ
ــانید،  ــردم بشناسـ ــه مـ ــان را بـ ــتارتاپ جدیدتـ اسـ
لوگویـــی کـــه طراحـــی می کنیـــد بایـــد در عیـــن 
ـــه  ـــات ارائ ـــد خدم ـــودن بتوان ـــما ب ـــا مس ـــادگی و ب س
ـــش  ـــوزه فعالیت ـــا ح ـــما ی ـــرکت ش ـــط ش ـــده توس ش
ــی  ــا طراحـ ــد. طبیعتـ ــی توصیـــف کنـ ــه خوبـ را بـ
یـــک لوگـــوی حرفـــه ای کار یـــک فـــرد معمولـــی 
نیســـت و گرافیســـتی کارکشـــته بـــا درک بصـــری 
ـــروع کار و  ـــرای ش ـــل ب ـــا حداق ـــد ام ـــاال را می طلب ب
ـــد  ـــازی نباش ـــاید نی ـــاده ش ـــوی س ـــک لوگ ـــتن ی داش
کـــه بـــرای طراحـــی آن خیلـــی مایـــه گذاشـــته و 
 Logo Maker Plus بـــه خـــرج بیفتیـــد. اپلیکیشـــن
بـــا ابـــزاری ســـاده امکانـــی فراهـــم کـــرده کـــه 
ــی  ــد لوگویـ ــن بتوانیـ ــان ممکـ ــن زمـ در کوتاه تریـ
ســـاده و آبرو منـــد بـــرای اســـتارتاپ تـــازه نفـــس 

ــعه دهنده  ــه توسـ ــد. کاری کـ ــی کنیـ ــود طراحـ خـ
ــی  ــاد محیطـ ــام داده ایجـ Logo Maker Plus انجـ

ــه  ــاده کـ ــکال آمـ ــا و اشـ ــو از طرح  هـ ــت مملـ اسـ
ـــو  ـــک لوگ ـــا ی ـــتکاری آن  ه ـــب و دس ـــا ترکی ـــد ب بتوانی
بســـازید. این کـــه چگونـــه از امکانـــات اپلیکیشـــن 
ـــتگی  ـــان بس ـــه خالقیتت ـــتقیما ب ـــد مس ـــره بگیری به
ـــرای آن  ـــتری ب ـــان بیش ـــدر زم ـــر چق ـــع ه دارد. در واق
بگذاریـــد طبیعتـــا ایده  هـــای بهتـــری بـــه ذهنتـــان 
زیباتـــری  لوگو هـــای  می توانیـــد  و  می رســـد 
ـــما  ـــدو ورود از ش ـــد. Logo Maker Plus در ب بیافرینی
ــا چـــه چیـــزی الزم داریـــد:  می پرســـد کـــه دقیقـ
ــا عکـــس  لوگـــو، بنـــر، اینفوگرافیـــک، والپیپـــر یـ
بنابرایـــن  اجتماعـــی؟  شـــبکه  های  بـــرای  کاور 
ـــو  ـــی لوگ ـــه طراح ـــط ب ـــط و فق ـــای آن فق قابلیت  ه
محـــدود نیســـت، بلکـــه بـــا یـــک ادیتـــور نســـبتا 
کامـــل مواجـــه هســـتید. بـــا توجـــه بـــه انتخـــاب 
شـــما ابعـــاد صفحـــه بـــه طـــور خـــودکار تنظیـــم 
می شـــود. طراحـــی لوگـــو را مثـــال می زنیـــم. 
ـــوی  ـــک لوگ ـــاخت ی ـــرای س ـــن ب ـــات اپلیکیش امکان
ـــی هســـتند. یـــک ســـری طـــرح  ـــی کاف ســـاده و ابتدای
ـــرات را از  ـــد تغیی ـــه می توانی ـــد ک ـــود دارن ـــاده وج آم
ـــره  ـــر ذخی ـــه تصاوی ـــا این ک ـــد، ی ـــروع کنی ـــا ش آن  ه
ـــگ،  ـــن رن ـــد. تعیی ـــه کار بگیری ـــری را ب ـــده در گال ش
ــایه  ــاد، چرخـــش لوگـــو و شـــدت و زاویـــه سـ ابعـ

ــرح  ــد روی طـ ــه می توانیـ ــتند کـ ــی هسـ تغییراتـ
انجـــام دهیـــد. ضمنـــا امـــکان افـــزودن تصویـــر 
ـــز  ـــی) را نی ـــت انگلیس ـــا فون ـــته (ب ـــه و نوش پس زمین
 Logo Maker خواهیـــد داشـــت. مســـلما نبایـــد از
ـــید.  ـــته باش ـــه ای را داش ـــی حرف ـــار امکانات Plus انتظ

ـــدون  ـــه ب ـــوده ک ـــن ب ـــاخت اپلیکیشـــن ای ـــدف از س ه
ــکتاپ،  ــه ای دسـ ــرم افزار هـــای حرفـ ــه نـ ــاز بـ نیـ
ـــمند  ـــن هوش ـــا تلف ـــد ب ـــم بتوانن ـــراد ه ـــن اف آماتورتری
ـــه  ـــت ک ـــکی نیس ـــا ش ـــازند ام ـــو بس ـــک لوگ ـــود ی خ
ـــتگی  ـــما بس ـــت ش ـــه خالقی ـــتقیما ب ـــه کار مس نتیج

خواهـــد داشـــت.
https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.logopit.logoplus

دفاع از قلعه
بازی  هایی  بازی،  سبک  های  آورترین  اعتیاد  از  یکی 
می کند.  چیزی  ساخت  یا  دفاع  درگیر  را  شما  که  است 
بازیکن  های زیادی روزانه وقت خود را پای این دسته 
در  بازی  یک  هفته  این  می گذرانند.  اپلیکیشن  ها  از 
کمانداران  همان  یا   Tiny Archers نام  با  سبک  این 
خبری  بازی  این  در  می کنیم.  معرفی  شما  به  کوچک 
از ساختمان  های دفاعی نیست و شما باید با تیرکمان 
دشمنان  به  حمله  برای  بروید.  خود  دشمن  جنگ  به 
مرحله  ها  تمام  طی  ندارید.  پیش رو  سختی  کار  هم 
استفاده  با  باید  سپس  می شود.  داده  شما  به  تیرهایی 
را  مناسب  زاویه  کشیده،  را  کمان  خود  انگشت  از 
که  باشید  داشته  یاد  به  فقط  کنید.  شلیک  و  بیابید 
دست  آن  ها،  اتمام  با  باید  و  هستند  محدود  تجهیزات 

جذابیت های  مکانیزم  ها  این  مطمئنا  بزنید.  خرید  به 
خودشان را دارند اما پس از چندین ساعت خسته کننده 
گوناگون،  قدرت  های  با  شخصیت  سه  شد.  خواهند 
گستردگی  و  فراوان  مرحله  های  مختلف،  زامبی  های 
جذابیت  که  هستند  المان هایی  این  ها  محیط ها؛ 
حفظ  پایانی  بخش  های  تا  تقریبا  را   Tiny Archers

کرده اند. گفتیم «تقریبا»، چون همانند بقیه بازی  های 
ساخته  با  را  زیادی  وقت  نمی توانید  دفنس  تاور 
ذات  وجود  با  و  بگذرانید   1DER Entertainment

فاصله  خود  تجربه  های  بین  مجبورید  اعتیادآورش، 
بدهید تا طعم واقعی لذت را بچشید. از دیدگاه گرافیک 
طراحی  نشان دهنده  خوبی  به  شات  ها  اسکرین  هم 

خوب منطقه  ها و رنگ بندی مناسب آن  ها هستند. 

چند برنامه ضروری برای آیفون
گوشی  که  ضروری  برنامه  چند  داریم  تصمیم  هفته  این 
آیفون شما به آن نیاز دارد را به شما معرفی کنیم. با نصب 
سادگی  به  شما  روزانه  نیاز های  از  بسیاری  برنامه  ها  این 
برطرف خواهد شد. مسلما با در دست داشتن تلفن همراه 
لوکس و قدرتمندی همچون iPhone 7 و خصوصا پس از 
عرضه ایرپاد ها بعد از مدت زمانی طوالنی، نمی توان به 
لذت  برای  اما  کشید  دست  موسیقی  جادوی  از  راحتی 
بردن از موسیقی نیاز به نصب یک اپلیکیشن قدرتمند و 
جذاب پخش موزیک، کامال حس می شود. با این وجود، 
شاید پس از گشت و گذار میان انبوهی از اپلیکیشن  های 
موجود در اپ استور به کلی در انتخاب یکی از آن  ها برای 
اجرای موزیک  های خود با مشکل مواجه شوید اما اگر در 
میان جست وجو های مختلف به Musixmatch رسیدید، 
دیگر از ادامه گشت و گذار میان دریایی از اپلیکیشن  های 
 Musixmatch .مخصوص اجرای موزیک دست بکشید
به طور کلی اپلیکیشن همه فن حریفی است و می تواند به 
صورت کامل نیاز شما را برای استفاده از هر برنامه دیگری 
 Musixmatch بر طرف کند. شاید اولین ویژگی کاربردی
خود  به  را  ایرانی ها)  (به خصوص  کاربران  اکثر  نظر  که 
جلب کرده، سیستم نمایش متن ترانه  ها همزمان با پخش 
موسیقی باشد. به وسیله Musixmatch می توانید تقریبا 
سبکی  نوع  هر  در  شده  ساخته  ترانه  های  همه  متن  به 

رابط   Musixmatch ،بر این عالوه  کنید.  پیدا  دسترسی 
کاربری بسیار زیبایی هم دارد که همین موضوع جذابیت 
استفاده از آن را چند برابر می کند. دسته دیگری از افراد که 
به سراغ گوشی  های اپل می روند، مدیران هستند. مدیران 
نیز شغل پیچیده ای دارند و ممکن است در طول یک روز 
اداری صد ها ایمیل مختلف و مهم دریافت کنند. به همین 
منظور، استفاده از یک اپلیکیشن مدیریت ایمیل که بتواند 
کامال  کند،  مرتب  و  دسته بندی  را  الکترونیکی  پیام  هر 
ضروری به نظر می رسد. برای مرتب نگه داشتن ایمیل  ها 
آن  ها  سبد  سر  گل  اما  دارند،  وجود  بسیاری  برنامه های 
 Microsoft Outlook است.   Microsoft Outlook

اپلیکیشن  یک  ملزم  ویژگی  های  بودن  بر دارا  عالوه 
دارد  العاده ای  فوق  کاربری  رابط  ایمیل،  مدیریت کننده 
قرار  مختلف  دسته  های  در  ایمیل  ها  آن  واسطه  به  که 
می گیرند و بسیار مرتب و منظم برای کاربر به نمایش در 
می آیند. با ساخت حساب کاربری مایکروسافت، می توانید 
به تمامی ویژگی  های قابل توجه One Drive و تقویم 
فوق العاده آن روی اپلیکیشن خود دسترسی داشته باشید. 
عالوه بر این، Microsoft Outlook از تمامی سرویس 
می تواند  و  می کند  پشتیبانی  ایمیل  بزرگ  دهنده  های 
گزینه بسیار خوبی برای مدیران یا افرادی که در طول روز 

ایمیل  های زیادی به دستشان می رسد، باشد. 
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