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یکی از مواردی که آیفون و آیپد را خاص می  کند ویژگی هایی است که در اپلیکیشن iMessages آن نفهته است. اگر

شما و دوستتان هر دو آیفون یا آیپد دارید می توانید از قابلیت هایی که در پیام رسانی آن وجود دارد استفاده کنید. این

قابلیت ها افکت هایی است که در آیفون و آیپد جای گرفته است و میتواند پیام های شما را به شکل حباب، نامرئی،

بادکنکی، لیزری یا آتش بازی درآورد.

افکت هاي مخصوص آیفون و آیپد

آیفون ها و آیپدها قابلیت افزودن

جلوه های ویژه به پیام هایی که در

iMessages ارسال می کنید را

آنچه در ادامه خواهید خواند :
افکت های مخصوص آیفون و آیپد1.

چه زمانی میتوانم جلوه های ویژه و افکت ها را به پیام ها اضافه کنم؟2.
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دارند. این قابلیت سرگرم کننده به

شما امکان میدهد تا پیام های خود

را با متن های متحرک، بادکنکی،

آتش بازی، قلب های عاشقانه و …

ارسال کنید. اگر از کلمات یا عبارات

خاصی در متن پیام خود استفاده

کنید، برخی از این ویژگی ها به صورت خودکار برایتان تولید خواهند شد. اما موارد دیگری نیز وجود دارند که میتوانید

قبل از زدن دکمه ارسال استفاده کنید. ما در این جا به توضیح این ترفند خاص خواهیم پرداخت.

چه زمانی میتوانم جلوه هاي ویژه و افکت ها را به پیام ها اضافه کنم؟

iMessages جلوه های ویژه را نمیتوان به هر پیامی که با آیفون خود ارسال میکنید، اضافه نما�د. تنها با استفاده از

است که قادر به اضافه کردن این افکت ها خواهید بود. همچنین طرف مقابل شما هم حتما باید آیفون یا آیپد داشته

باشد تا بتواند افکت ها را مشاهده کند. همچنین شما نمیتوانید این جلوه ها را به متن SMS خود اضافه کنید.

چه کلمات و عباراتی باعث میشود تا جلوه هاي ویژهiMessages   فعال
شود؟

اگر در iMessages به کسی بگو�د: Congratulations آنگاه بارانی از آب نبات در پیام ظاهر خواهد شد. اگر بگو�د

Happy New Year جلوه آتش بازی ایجاد خواهد شد. اگر بگو�د Happy Chinese New Year! آنگاه یک جلوه پر زرق

و برق را خواهید دید. همچنین Happy Birthday هم باعث ایجاد نمایش بادکنک هایی روی صفحه خواهد شد.

iMessages چگونه می  توان به صورت دستی جلوه هاي ویژه را به
اضافه کرد؟

افزودن جلوه های ویژه به iMessages یک فرایند ساده است. برای افزودن دستی افکت ها کافی است که برنامه

Messages را باز کرده و متن خود را تایپ کنید. سپس روی فلش آبی که معموال برای ارسال پیام روی آن ضربه میزنید،

انگشت خود را نگه دارید. این کار را برای یک ثانیه یا بیشتر انجام دهید تا گزینه های مربوط به افکت ها برای شما به

نمایش درآید.

چه کلمات و عباراتی باعث میشود تا جلوه های ویژهiMessages   فعال شود؟3.

چگونه می  توان به صورت دستی جلوه های ویژه را به iMessages اضافه کرد؟4.

افکت های حبابی5.

افکت های اسکرین6.

سواالت پرتکرار7.
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مشاهده خواهید کرد که این جلوه ها به 2 دسته تقسیم میشوند: جلوه های حبابی و جلوه های صفحه نمایش. افکت

های حبابی فقط روی متن های آبی حبابی تاثیرگذار است در حالی که افکت های اسکرین کل صفحه نمایش را در بر

میگیرند.

افکت هاي حبابی

4 افکت حبابی وجود دارد که شما میتوانید از آن ها استفاده کنید. همچنین میتوانید پیش نمایشی از آن ها پیش از

ارسال هم داشته باشید. انواع آن:

Slam: به متن شما یک جلوه حرکتی خاص میدهد.

Loud: متن را بزرگ میکند.

Gentle: متن را کوچک میکند.

Invisible Ink: متن را تار میکند.

افکت هاي اسکرین

8 افکت اسکرین وجود دارد که میتوانید آن ها را حین ارسال پیام استفاده کنید. آن ها شامل:

Echo: حباب های متنی متحرک را نمایش میدهد.

Spotlight: حباب متن را با نورافکن نشان می کند.

Balloons: تعداد زیادی بالن رنگارنگ را روی صفحه نشان میدهد.

Confetti: انفجاری از کاغذهای رنگی را نشان میدهد.

Love: یک قلب بزرگ را نمایش میدهد.

Lasers: از متن اشعه لیزری ساطع میکند.

Fireworks: صفحه نمایش را تاریک کرده و یک نمایش آتش بازی ایجاد میکند.

Celebration: صفحه نمایش را تاریک کرده و سپس نورهای طالیی نشان میدهد.
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سواالت پرتکرار

اگر میخواهید از افکت های آیفون استفاده کنید باید حتما هر دو طرف یعنی شما و دوستتان آیفون یا آیپد داشته

باشید و چت خود را در برنامه iMessages انجام دهید.

به 2 دسته حبابی و اسکرین.

افکت های حبابی فقط روی باکس پیام شما تاثیر میگذارند. این در حالی است که افکت های اسکرین کل صفحه را

تحت تاثیر قرار میدهند.

هنگام ارسال پیام در برنامه iMessages روی دکمه ارسال چند ثانیه نگه دارید و بعد افکت مد نظر خود را انتخاب

کنید.

 

شرط استفاده از افکت هاي آیفون چیست؟ -

افکت هاي آیفون به چند دسته تقسیم میشوند؟ -

فرق افکت هاي حبابی و اسکرین چیست؟ -

براي استفاده از افکت هاي آیفون چه باید کرد؟ -

فالوور

جستجو …
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