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 لینک مقاله در وبسایت

 
 
 

 

 نرا مجله نت
 

 یکیشنکردن اپل یمخف
 یها یها در گوش
 یدیاندرو

 یاز ترفندها یکی یمامروز در مجله نت ران قصد دار 
. قطعا یمبه شما آموزش بد یدکارآمد رو در اندرو یاربس
از  یتعداد یا یک یماومده که بخوا یشهمه ما پ یبرا

 ینکه ا یماما ندون یمکن یرو مخف یمونگوش یهابرنامه
 یمخف یطورکلهست. به یرپذامکان یترفند از چه راه

 یازمندن یدیاندرو هاییها در گوشنیکیشکردن اپل
 یشرفتافزار مربوطه هست اما با وجود پنرم یک

 هاییامروزه اغلب گوش یر،اخ یهادر سال یتکنولوژ 
به شما  ی،خاص بدون استفاده از برنامه یدیاندرو

 .دنیرو م هایکیشنکردن اپل یامکان مخف

https://netran.net/mag/hide-apps-on-android-phones
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 یم؟کن یخود رو مخف یگوش هاییکیشنچگونه اپل

 یگوش یکتون از با فرزندان یصورت اشتراککه به ینهست ینیدسته از والداگه شما جزو اون 
که مناسب سن  هایییکیشنبه شما کمک کنه تا اپل تونهیمقاله م ینا کنید،یاستفاده م یدیاندرو

 ین. ایدخارج کن یها رو از حالت مخفاون یازو در زمان ن یطور موقت مخفرو به یستتون نفرزندان
قصد  یلیبه هر دل یزانها بوده و ممکنه شما عز کردن برنامه یمخف هاییتاز قابل کییمثال تنها 
 .یدران همراه باش. در ادامه با مجله نتیدکن یخودتون رو مخف هاییکیشنتا اپل یدداشته باش

 

 
و...( قرار داره رو  یسامسونگ، هواو یائومی،)ش یدیاندرو هاییکه در خود گوش ییهاابتدا روش

 یفرع هاییکیشناپل ید،ها استفاده کنروش یناز ا یننتونست یو اگه به هر علت کنیمیم یبررس
 .کنیمیم یمعرف یزانرو هم به شما عز  یدیاندرو هایکیشنکردن اپل یمربوط به مخف

 

های شیائومیها در گوشیمخفی کردن اپلیکیشن  

های باال، این برند چینی تونسته بخش عظیمی از بازار تلفنبا توجه به قیمت مناسب و کیفیت 
هوشمند اندرویدی در کشور رو به خودش اختصاص بده. اگه شما هم از این برند گوشی استفاده 

های اون کافیه که ابتدا وارد قسمت تنظیماتکنید، برای مخفی کردن برنامهمی  (Settings)  شده و
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هاگزینه برنامه  (Apps) ها، گزینه قفل برنامه1خاب کنید تا مطابق با تصویررو انت  (App lock)  برای
 .شما به نمایش دربیاد

 
 1تصویر 

رو انتخاب کنید. در  Turn on بشین و گزینه App lock در مرحله بعدی کافیه که وارد قسمت
وارد مرحله قسمت بعدی شما باید نوع رمز قفل )الگو، اثرانگشت، پین و...( رو انتخاب کرده و 

 .بعدی بشید

 
 

 

 2تصویر 
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تونید برای بازیابی رمزتون، در صورت تمایل از اکانت شیائومی استفاده و یا با در این قسمت می
 .از این مرحله عبور کنید Not now لمس گزینه

مطابق با تصویر زیر  App Lock و Hidden Apps ها در دو قسمتی باز شده، اپلیکیشندر صفحه
ها رو تونید در این قسمت اپلیکیشنشن. همچنین با توجه به نیازتون مینمایش داده میبه شما 

 .مخفی و یا قفل کنید

های خودتون بعد از انجام مراحل باال، تنظیمات رو ذخیره کرده تا از این قابلیت بر روی گوشی
رو در اختیار کاربران  تریهای جدیدتر، امکانات بیشاستفاده کنید. امروزه شرکت شیائومی در گوشی

دنده در باالی صفحه )سمت تونید بعد از انجام مراحل باال، با لمس کردن چرخقرار داده که می
 .تری نیز دسترسی داشته باشیدراست( به قابلیت بیش

 های سامسونگها در گوشیمخفی کردن اپلیکیشن

های سامسونگ رو در گوشی های خودتونتا چندسال گذشته اگه قصد داشتید یکی از اپلیکیشن
کردید؛ اما اخیرا به تون رو روت میهای مربوطه استفاده و یا باید گوشیمخفی کنید، باید از برنامه

فرض بر روی صورت پیشلطف فضای رقابتی ایجادشده در بین برندهای معتبر، این امکان به
 .دیما آموزش میهای سامسونگ قرارگرفته که ما در ادامه این روش رو به شمگوشی

های شده و ممکنه بر روی سایر گوشیتست Note و M ،S ،A های سریاین روش بر روی گوشی
های پیش حلسامسونگ هم اجرا بشه. درنتیجه اگه گوشی شما در بین سه مورد باال نبود و یا راه

های یکیشنهای فرعی برای مخفی کردن اپلتون جواب نداد، باید از اپلیکیشنفرضی روی گوشی
خودتون استفاده کنید. در ادامه این مقاله، چند برنامه مربوط به این قابلیت رو مورد بررسی قرار 

 .دیممی

ها در گوشی سامسونگ ابتدا باید انگشت خودتون رو بر روی فضای برای مخفی کردن اپلیکیشن
ه که باید در پایین صفحه شای برای شما باز میدارید. بعداز این کار صفحهخالی صفحه اصلی نگه

ای برای شما باز رو انتخاب کنید. بعد از انجام این مرحله، صفحه Home Screen Settings یگزینه
 .رو لمس کنید Hide App شه که باید به قسمت انتهایی صفحه برید )اسکرول کنید( و گزینهمی
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3تصویر   

ها رو دارید، انتخاب کنید و در نهایت هایی که قصد مخفی کردن اوندر قسمت بعدی، اپلیکیشن
 .رو بزنید تا تمامی تغییرات شما اعمال بشه Done گزینه

های سامسونگ رو یاد گرفتیم اما چطوری باید ها در گوشیجا نحوه مخفی کردن اپلیکیشنتا این
 صورت زیر خالصهشده بشیم؟ برای این کار چند روش وجود داره که بههای مخفیوارد برنامه

 .شنمی

 ها از طریق منوی پیش فرضروش اول: بازگردانی اپلیکیشن

ها از حالت شده، برگرداندن تمامی اونهای مخفیی مجدد از اپلیکیشنهای استفادهیکی از روش
صورت شه که تعداد کمی برنامه رو بهمخفی به حالت معمولیه. این روش برای افرادی توصیه می

کنند. برای ها نیاز پیدا نمیخودشون دارند و معموال همیشه به این اپلیکیشنشده در گوشی مخفی
ها رو دوباره انجام بدید و این بار انجام این مرحله، کافیه که تمامی مراحل مخفی کردن اپلیکیشن

رو بزنید. به  Done ها رو برداشته و گزینهها برای مخفی شدن، تیک اونجای زدن تیک اپلیکیشنبه
 .ها از حالت مخفی خارج میشنصورت اپلیکیشن این
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گردن و برای انتقال به صفحه اصلی الزمه که ها به منوی گوشی برمیاستفاده از این روش، برنامه
 .صورت دستی این کار رو انجام بدیدبه

 ها از طریق نوار جستجوروش دوم: بازگردانی اپلیکیشن

کنند. در این روش کافیه که حل بسیار ساده بوده و اغلب کاربران از این روش استفاده میاین راه
 ارد کنید تا آیکونشده در منو ووجوی قرار گرفتهشده رو در نوار جستاپلیکیشن مخفیاسم 

 .اپلیکیشن موردنظر برای شما به نمایش در بیاد

 

 

 

 

 

 4تصویر 

 Google Play ها از طریقاپلیکیشنروش سوم: بازگردانی 

حساب )گوگل پلی( بوده که روش بسیار ساده و سریعی به Play Store حل بعدی استفاده ازراه
وجو وارد شده مورد نظرتون رو در قسمت جستمیاد. وارد گوگل پلی بشید و اسم اپلیکیشن مخفی

 .انتخاب کرده و وارد برنامه بشید رو Open کنید. بعد از باال اومدن اپلیکیشن موردنظر، گزینه
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 5تصویر 

 های هواویها در گوشیمخفی کردن اپلیکیشن

ی های هواوی بسیار ساده است. کاربران بدون نیاز به برنامهها در گوشیمخفی کردن اپلیکیشن
شون رو مخفی کنند. برای این کار ابتدا باید در صفحه اصلی خواههای دلتونند اپلیکیشنخاصی می

به  داشته و شبیه)صفحه ابتدایی گوشی بعد از باز کردن قفل صفحه( دو انگشت خودتون رو نگه
 .، قسمت چپ( 6ها رو به دو طرف باز کنید )مشابه تصویر حرکت زوم کردن عکس، انگشت

 
 6تصویر 
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رو انتخاب کنید. در انتها  Add ، قسمت وسط( گزینه 6ی بازشده )مشابه تصویردر صفحه
با رو بزنید.  Apply و یا Done هایی که قصد مخفی کردنشون رو دارید عالمت زده و گزینهاپلیکیشن

ها کافیه که شن و برای استفاده از اونشده مخفی میهای انتخابانجام این مراحل، اپلیکیشن
ها رو از حالت تیک ها، اونشده رو مجددا انجام بدید و این بار با انتخاب اپلیکیشنمراحل گفته

 .خوردگی خارج کنید

 به باال 5.2اندرویدهای های گوشی از طریق قابلیت پیش فرض مخفی کردن اپلیکیشن

کنن، به باال پشتیبانی می 5.2های اندرویدی که از اندروید ها و گوشیاین روش روی اغلب تبلت
 های اضافی ندارید.اجراشده و دیگه نیازی به نصب اپلیکیشن

ساز، های مخفیو یا باالتر هست، حتما قبل از نصب اپلیکیشن 5.2تون ی اندروید گوشیاگر نسخه 
های فرعی روی ین روش رو امتحان کنید، چرا که این راه از هر لحاظ بهتر از نصب اپلیکیشنا

 .گوشیه

ابتدا به صفحه اصلی گوشی برید و انگشت خودتون رو برای چند ثانیه روی فضای خالی صفحه 
 .انتخاب کنید Home Screen رو از منوی Settings دارید. در قسمت بعدی گزینهنگه

 .شده( رو انتخاب کنیدهای محافظت)برنامه Protected Apps زشده باید گزینهدر صفحه با

شده به گوشی بدید های مخفیدر قدم بعدی، الگو و یا رمزی رو برای دسترسی مجدد به اپلیکیشن
 .ها، برای ورود مجدد دچار مشکل نشیدتا عالوه بر تامین امنیت فایل

های موجود بر روی گوشی براتون به نمایش درمیاد که با ندر مرحله بعدی لیست کاملی از اپلیکیش
رو  Done و یا Save توجه به نیازتون، کافیه که تیک کنار اون اپلیکیشن رو بزنید و در انتها گزینه

 .انتخاب کنید

شده کافیه که مثل روش اول وارد صفحه اصلی بشید و های مخفیبرای دسترسی مجدد به برنامه
 .بشید Home Screen روی صفحه نگه دارید تا وارد منو انگشت خودتون رو

رو انتخاب کنید. در این قسمت با  Protected Apps در این قسمت وارد تنظیمات شده و گزینه
 .کنیدشده دسترسی پیدا میهای مخفیواردکردن رمز، به اپلیکیشن

هاتون رو تونید اپلیکیشنمیکنه و یا به هر علتی ناگه گوشی شما از اندروید باال پشتیبانی نمی
های متعددی با عامل گوشی مخفی کنید، اپلیکیشنفرض و با استفاده از خود سیستمصورت پیشبه
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شده که در دسترس کاربران قرار عامل اندروید ساختهبرای سیستم (Hidden) سازعنوان مخفی
 .گرفتند

ها استفاده کنید، اما در ادامه به راحتی از اونبه تونیدها نیاز به روت دارند و شما نمیاکثر این برنامه
ها کنم که بدون نیاز به روت کردن گوشی، بتونید از اونها رو معرفی میشما تعدادی از این برنامه

 .استفاده کنید

  Apex Launcher ها از طریق نصبمخفی کردن اپلیکیشن

ساز در اندروید، اپکس النچر هست که مخفیهای ترین و صد البته بهترین اپلیکیشنیکی از محبوب
های شما رو مخفی کنه و در صورت نیاز تونه برنامهراحتی میطرفداران زیادی داره. این اپلیکیشن به

در اختیارتون قرار بده. برای استفاده از این برنامه کافیه که ابتدا اون رو از گوگل پلی دانلود کرده و 
 .طبق مراحل زیر پیش برید

 از طریق گوگل پلی Apex Launcher لینک دانلود اپلیکیشن

رو که  Apex Settings تون، گزینهگوشی Home Screen بعد از نصب وارد برنامه بشید و در قسمت
 .قرارگرفته انتخاب کنیدتوسط برنامه اپکس النچر در اختیارتون 

 
 7تصویر 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anddoes.launcher
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 .رو انتخاب کنید Hidden Apps یدر مرحله بعدی مشابه به تصویر زیر گزینه

 
 8تصویر 

تون رو نشان میده. بسته به نیازتون شده روی گوشیهای نصبدر این قسمت، لیستی از اپلیکیشن
 .رو بزنید Hide Apps یهر کدوم رو که خواستید انتخاب و گزینه

 
 9تصویر 
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شده رو های مخفی، تمامی اپلیکیشنHidden Apps یی گزینهتونید با انتخاب دوبارهدر نهایت می
 .مشاهده کنید

 
 10تصویر 

 

 Privacy hider  های اندروید از طریق نصبمخفی کردن اپلیکیشن

 Privacy hiderکنه،میها کمک های فرعی که به شما در مخفی کردن برنامهیکی دیگه از اپلیکیشن
هست که نسخه رایگان این برنامه به شما دسترسی مخفی کردن تنها یک اپلیکیشن رو میده. شما 

 .تونید این اپلیکیشن رو هم از طریق گوگل پلی دانلود و نصب کنیدمی

 

 از طریق گوگل پلی Privacy hider لینک دانلود اپلیکیشن

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hidespps.apphider&hl=fa&gl=US
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جای تونید از همه امکانات برنامه استفاده و بهاگه شما اکانت این اپلیکیشن رو خریداری کنید می
 .هر تعدادی رو بدون محدودیت مخفی کنید تنها یک اپلیکیشن،

رو از پلی استور دانلود کرده و بعد از نصب وارد اپلیکیشن بشید. در قسمت  Privacy hider ابتدا
 .باالیی اپلیکیشن )سمت چپ( گزینه تنظیمات رو انتخاب کنید

 .و لمس کنیدر Cover Privacy Hider هایی که براتون به نمایش در میاد، گزینهدر میان گزینه

ی )+( عالوههایی که قصد دارید مخفی کنید رو انتخاب کنید و گزینه بهدر قسمت بعدی اپلیکیشن
فرض افزار، رمز پیشهای شما مخفی شده و رمز ورود نرمباالی صفحه رو بزنید. با این کار اپلیکیشن

 .تون خواهد بودتلفن همراه

 حرف آخر

مخفی کردن اپلیکیشن ها در گوشی های های مامی روشامروز در این مقاله سعی کردیم ت
شده باشه. در آخر از شما به شما آموزش بدیم. امیدوارم این مطلب برای شما مفید واقع اندرویدی

ران همراه بودید، اگر سوال یا نظری دارید در حتمًا برای ممنونم که تا انتهای این مقاله با مجله نت
 .تون رو بدننمون در اولین فرصت جوابما کامنت بذارید تا همکارا

 


