ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺷﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز زﯾﺎد ﺑﺎ آن ﺳﺮ و
ﮐﺎر دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻣﺎن ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﮕﺮان را
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ ،راه ﺳﺎده ﺗﺮی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان از آن
ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ در  iOS 11در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اپ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ در
اﻧﺪروﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،دارای ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻫﺎ ،ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد را
وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اپ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﺸﻤﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮدی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺮوز از
ﭘﻨﺞ راﻫﮑﺎر اﻧﺪروﯾﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺗﺮی ﮔﺮﻓﺖ.

 (۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﺑﺮای ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪSkitch ،
ﻧﺎم داﺷﺖ .اﻣﺎ اورﻧﻮت ،ﺻﺎﺣﺐ  ،Skitchاﯾﻦ اپ ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ  Skitchرا ﭘﺮ ﮐﺮده و اﺑﺰار ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و

ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﺪارﯾﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ اپ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﯾﺪ و وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Photo Markﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻋﮑﺲ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Drawرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺑﺰار ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﺮدن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺣﺎﻻ از ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اپ ،ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ و از آن روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮض دور ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ داﯾﺮه ای ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻤﻊ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﮐﺎر ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه
ﺧﻮد را در ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

Screen Master: Screenshot & Photo Markup
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داﻧﻠﻮد

 (۲ﭼﻄﻮر ﭘﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻨﯿﻢ؟

در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ،اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎﯾﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮان از
آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺮدن ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﻤﺎن
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر اپ
ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎم وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،از وﯾﮋﮔﯽ  Mosaicﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،Mosaicدﺳﺘﺘﺎن را روی ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آن را دارﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺰ ﻗﻠﻢ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮزاﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن آن روﻧﺪ ﮐﺎر را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 (۳ﭼﻄﻮر روی اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟

اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺑﺰار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯿﮕﺬارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮه

ﺗﺎزه ای ﺑﻪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺑﺰار ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ Pixlr

ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اپ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای درج ﻣﺘﻦ روی ﻋﮑﺲ ،ﻧﻤﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ
را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ  Nextرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻓﻮﻧﺖ راﯾﮕﺎن
در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره ﺳﺎده ﻗﺎدر ﺑﻪ داﻧﻠﻮد آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از ﻓﻮﻧﺖ

ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮوﯾﺪ.
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داﻧﻠﻮد

 (۴ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻼژ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻼژ و آوردن ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾﮏ ﻗﺎب ،ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ اپ ﺧﻮب و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻫﺎPixlr ،
ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وارد آن ﺷﻮﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Collageرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آن ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ اپ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ  doneرا ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دﯾﮕﺮی ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ،ﻗﺎب
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺣﺠﻢ 19 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

 (۶ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ در ﻓﻀﺎی وب ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻦ آن ﻣﻄﻠﺐ
ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻻﻧﮓ
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض

در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اپ  LongScreenshotرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اپ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا وارد ﺻﻔﺤﻪ وب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ  LongScreenshotرا ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﯾﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ) (+را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ِﭘ ِﻠﯽ ﺷﻨﺎور روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای
ذﺧﯿﺮه ﻋﮑﺲ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Stopرا ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،اپ دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد.
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ﺣﺠﻢ 3.42 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد
از  ۵راﻫﮑﺎر ﺳﺎده ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

