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پرسشوپاسخهمراه

J    مدل LG سـالم بایـت، اگـر امـکان دارد در رابطه با گوشـی موبایـل
V20 H990ds توضیحاتـی را بـه طـور کامـل بدهیـد. آیا این گوشـی یک 

گوشی دو سیم کارته است؟  
 «V20» ـــام ـــا ن ـــود را ب ـــری V خ ـــی های س ـــل دوم از گوش ـــی» نس ـــرکت «ال ج ش
ـــه  ـــبت ب ـــادی نس ـــرات زی ـــا تغیی ـــا و ب ـــد نوق ـــتم عامل اندروی ـــه سیس ـــز ب و مجه
نســـل اول آن (V10) روانـــه بازار هـــای جهانـــی کـــرد. اولیـــن تغییـــری کـــه در 
ـــاهد  ـــر ش ـــت و دیگ ـــی آن اس ـــام آلومینیوم ـــه تم ـــورد، بدن ـــم می خ ـــه چش V20 ب

ـــول  ـــن محص ـــه ای ـــاخت بدن ـــی در س ـــتیم. ال ج ـــتیکی آن نیس ـــتی پالس ـــاب پش ق
ـــاوم  ـــبک و مق ـــاژ س ـــک آلی ـــه ی ـــت ک ـــرده اس ـــتفاده ک ـــوم AL 6013 اس از آلومینی
ـــی  ـــن گوش ـــرد دارد. ای ـــازی کارب ـــا و کشتی س ـــت هواپیم ـــتر در صنع ـــت و بیش اس
ـــد  ـــک کلی ـــا ی ـــتی آن ب ـــاب پش ـــرم وزن دارد و ق ـــت و 174 گ ـــر ضخام 7/6 میلی مت
 V20 ــتی ــمت پشـ ــود. در قسـ ــاز می شـ ــی بـ ــپ به راحتـ ــمت چـ ــه سـ روی لبـ
ـــت  ـــت و کیفی ـــی اس ـــن اصل ـــا دوربی ـــی از آن ه ـــه یک ـــود دارد ک ـــن وج دو دوربی
ـــت  ـــن دوم کیفی ـــه دارد. دوربی ـــی 75 درج ـــه عکاس ـــا f/1,۸ و زاوی ـــلی ب 16مگاپیکس
۸مگاپیکســـلی بـــا f/2,4 دارد و قابلیـــت عکس بـــرداری عریـــض 135 درجـــه ای 
را ممکـــن می ســـازد. V20 قابلیـــت فیلم بـــرداری بـــا کیفیـــت 4K هـــم دارد. در 
کنـــار ایـــن دوربین هـــا، سنســـور ها و فلـــش LED نیـــز تعبیـــه شـــده و زیـــر 
فضـــای مخصـــوص دوربیـــن، یـــک حســـگر اثرانگشـــت قـــرار گرفتـــه اســـت. 
ــی  ــی 5/7اینچـ ــی یـــک صفحه نمایـــش اصلـ ــن گوشـ ــوی ایـ ــمت جلـ در قسـ
بـــا وضـــوح QHD و تراکـــم 513 پیکســـل در هـــر اینـــچ قـــرار دارد. در بـــاالی 
ـــده  ـــه ش ـــم تعبی ـــک ه ـــی باری ـــگر 2/1اینچ ـــک نمایش ـــی، ی ـــگر اصل ـــن نمایش ای
اســـت کـــه جـــدا از نمایشـــگر اصلـــی روشـــن می شـــود و مخصـــوص نمایـــش 
و   (Shortcuts) ســـریع  دسترســـی  تعـــدادی   ،(Notifications) اعالم هـــا 

ـــت.  ـــیقی اس ـــش موس ـــرل پخ کنت
ـــت  ـــی در دو حال ـــت عکاس ـــا قابلی ـــلی ب ـــت 5مگاپیکس ـــم کیفی ـــلفی ه ـــن س دوربی
ـــن گوشـــی در دو  ـــی ۸3 درجـــه ای و عریـــض 120 درجـــه ای دارد. لبه هـــای ای معمول
ـــی  ـــم خمیدگ ـــن آن ه ـــاال و پایی ـــمت های ب ـــوده و قس ـــک ب ـــیار باری ـــرف بس ط
کوچکـــی دارنـــد کـــه بـــه زیباتـــر و خاص تـــر شـــدن ظاهـــر گوشـــی کمـــک 
شـــایانی کرده انـــد. در لبـــه پایینـــی V20 یـــک جـــک 3/5میلی متـــری بـــرای 
 USB Type-C اتصـــال هندزفـــری، یـــک پـــورت شـــارژ و انتقـــال اطالعـــات
ــی  ــن گوشـ ــت. ایـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــپیکر ها قـ ــدای اسـ ــروج صـ ــل خـ و محـ
ــت ــه چیپ سـ ــت و بـ ــوی اسـ ــدل قـ ــک مـ ــم یـ ــخت افزاری هـ ــر سـ  از نظـ

 Snapdragon 820 بـــرای پردازش داده هـــا و چیـــپ Adreno 530 بـــرای 

پردازش هـــای گرافیکـــی مجهـــز شـــده اســـت. چهـــار گیگابایـــت رم از نـــوع 
LPDDR4 و 64 گیگابایـــت حافظـــه داخلـــی هـــم از دیگـــر مشـــخصات فنـــی 

ــتند. V20 هسـ

 البتـــه ایـــن گوشـــی قابلیـــت پشـــتیبانی از کارت هـــای حافظـــه microSD تـــا 
ـــا ظرفیـــت 3200 میلی آمپرســـاعت  ظرفیـــت دو ترابایـــت را هـــم دارد. یـــک باتـــری ب
 QuickCharge ـــت ـــه قابلی ـــده ک ـــه ش ـــر گرفت ـــول در نظ ـــن محص ـــرای ای ـــم ب ه
ــدود  ــری V10 حـ ــه باتـ ــبت بـ ــرد آن نسـ ــی عملکـ ــه ال جـ 3.0 دارد و به گفتـ

 V20 20درصـــد بهبـــود یافتـــه اســـت. درمجمـــوع می تـــوان گوشـــی ال جـــی
ــن  ــوی و دوربیـ ــخت افزار قـ ــا سـ ــا بـ ــاخت و زیبـ ــول خوش سـ را یـــک محصـ
باکیفیـــت دانســـت کـــه در ســـه رنـــگ مشـــکی زغالـــی، نقـــره ای و صورتـــی 

ـــت.  ـــده اس ـــد ش تولی
ـــن  ـــت دوربی ـــد، روی کیفی ـــی جدی ـــک گوش ـــد ی ـــان خری ـــران در زم ـــوال کارب معم
گوشـــی حساســـیت بســـیار ویـــژه ای دارنـــد و دوســـت دارنـــد کـــه دوربیـــن 
ــا را برایشـــان بگیـــرد. اگـــر  ــا کیفیـــت تریـــن عکس هـ گوشیشـــان بتوانـــد بـ
ـــم  ـــت کنی ـــی صحب ـــن گوش ـــن ای ـــا دوربی ـــه ب ـــتر در رابط ـــی بیش ـــم کم بخواهی
بایـــد گفـــت کـــه ال جـــی بـــا اطمینـــان از ترکیـــب دو دوربینـــه G5 و کیفیـــت 
خوبـــش، هیـــچ تغییـــری در سیســـتم عکاســـی V20 در مقایســـه بـــا G5 کـــه 
ـــوری  ـــان ط ـــت. هم ـــرده اس ـــاد نک ـــت، ایج ـــی های GG اس ـــی از گوش ـــری قبل س
ـــد  ـــتفاده می کن ـــا اس ـــان دوربین  ه ـــا از هم ـــم دقیق ـــی ه ـــن گوش ـــم ای ـــه گفتی ک
کـــه یکـــی حســـگر 16 مگاپیکســـلی و نســـبت کانونـــی f/1,۸ دارد و دیگـــری 
ـــی  ـــبت کانون ـــلی و نس ـــگر ۸ مگاپیکس ـــد، حس ـــورت وای ـــه ص ـــی ب ـــرای عکاس ب
 G5 2,4 دارد. در مـــورد کیفیـــت عکاســـی ایـــن دو دوربیـــن در بررســـی مـــدل/f

بـــه طـــور مفصـــل ســـخن گفته ایـــم. 
ــی در  ــی دارد و حتـ ــیار خوبـ ــت بسـ ــلی، کیفیـ ــی 16 مگاپیکسـ ــن اصلـ دوربیـ
شـــرایط نـــوری ضعیـــف هـــم عکس هـــای خـــوب و بـــا نویز کـــم می گیـــرد. 
دوربیـــن دوم هـــم تصاویـــری وایـــد ثبـــت می کنـــد کـــه البتـــه بـــه باکیفیتـــی 
ــه را در  ــا 135 درجـ ــد تـ ــی می توانـ ــت؛ ولـ ــر نیسـ ــن دیگـ ــای دوربیـ عکس هـ
ـــالف  ـــه برخ ـــا این ک ـــم ب ـــلفی ه ـــی س ـــرای عکاس ـــد. ب ـــای ده ـــس ج ـــک عک ی
ـــم  ـــاز ه ـــی ب ـــرار دارد، ول ـــلی ق ـــگر 5 مگاپیکس ـــا حس ـــن ب ـــک دوربی ـــا ی V10 تنه

ـــه  ـــاب ب ـــن حس ـــا ای ـــد. ب ـــی کنی ـــد عکاس ـــی و وای ـــت معمول ـــد در دو حال می توانی
ـــت.  ـــد داش ـــاد نخواهی ـــه مونوپ ـــازی ب ـــد، نی ـــلفی وای ـــی س ـــف عکاس لط

خـــارج از بحـــث عکاســـی، مهم تریـــن بخـــش V20 کـــه اتفاقـــا ال جـــی هـــم 
تبلیغـــات زیـــادی پیرامونـــش انجـــام داده، فیلم بـــرداری ایـــن گوشـــی اســـت. 
ـــکام و  ـــرکت کوال ـــاوری EIS ش ـــه از فن ـــت ک ـــمندی اس ـــی هوش ـــن گوش V20 اولی

همچنیـــن فنـــاوری Steady Record2.0 بهـــره می بـــرد. ایـــن دو، بـــه کاربـــر 
کمـــک می کننـــد تـــا بتوانـــد بـــه کمـــک حســـگر ژیروســـکوپ گوشـــی، اثـــر 

ـــرد. ـــن بب ـــادی از بی ـــد زی ـــا ح ـــت را ت ـــرزش دس ل

تجربه عکاسی از نوع سیاه و سفیدش
کیفیــت  بــودن  بــاال  دلیــل  بــه  روز هــا  ایــن 
دوربین هــای تلفــن همــراه تعــداد افــرادی کــه 
نســبت بــه عکاســی و پیــدا کــردن ســوژه های 
ــده  ــته ش ــیار بیشــتر از گذش ــد، بس ــه دارن داغ، عالق
اســت. کافــی اســت کــه شــما یــک صحنــه زیبــا یــا 
ــا  ــه ســادگی آب خــوردن ب ــد و ب ــدا کنی جالــب را پی
دوربیــن گوشــی هوشــمند خــود از آن یــک عکــس 
بــا کیفیــت و قابــل چــاپ بگیریــد امــا در زمانــی کــه 
ــری در  ــتر تصوی ــود بیش ــی می ش ــت از عکاس صحب
ــاب  ــگ و لع ــه دارای رن ــدد ک ــش می بن ــن نق ذه
اســت. فــرض کنیــد بــه یــک جنــگل وســیع و پــر از 
ــان سرســبز وارد می شــوید و ترکیــب آســمان  درخت
ــید  ــای خورش ــور زیب ــان و ن ــبزی درخت ــی و س آب
ــما  ــرای ش ــی را ب ــگ و زیبای ــره رنگارن ــان منظ چن
ســاخته اســت کــه لحظــه ای بــرای گرفتــن عکــس 

تردیــد نمی کنیــد. 
ــر  ــن تصوی ــگ را از ای ــه رن ــد ک ــور کنی ــاال تص ح
دادن  دســت  از  بــا  شــک  بــدون  کنیــد  حــذف 
رنــگ، المان هــای دیگــری نظیــر بافــت، نــور، 
ــن  ــد و ای ــدا می کنن ــت پی ــت اهمی ــرح و کنتراس ط
ــی  ــوع خاص ــه در ن ــت ک ــزی اس ــان چی ــا هم دقیق
از عکاســی بــا نــام عکاســی مونوکــروم، وجــود 
ــا  ــا ب ــالش دارد ت ــکاس ت ــبک ع ــن س دارد. در ای
حــذف رنــگ، بیشــتر روی مفهــوم متمرکــز شــده و 

فضا هــای دراماتیــک و رمزآلــود را بــه شــکلی ســیاه 
و ســفید در فریــم عکاســی خــود بــه تصویــر بکشــد. 
ــت  ــی اس ــوژه جذاب ــدر س ــروم آنق ــی مونوک عکاس
ــرای  ــی ب ــن اختصاص ــن اپلیکیش ــون چندی که تاکن
ــن  ــم در ای ــا قصــد داری ــا م آن طراحــی شــده اند ام
ــه شــما معرفــی کنیــم کــه در  هفتــه اپلکیشــنی را ب
ــابه  ــود و مش ــای موج ــر برنامه ه ــا دیگ ــه ب مقایس
 Hypocam ــه ــن برنام ــه نظــر می رســد. ای ــر ب بهت
نــام دارد و یکــی از جدیدترین برنامه هایــی اســت 
 iOS کــه در ایــن شــاخه بــه تازگــی در پلتفرم هــای

ــت.  ــده اس ــی ش ــد طراح و اندروی
ســفید  و  ســیاه  دنیایــی   ،Hypocam دنیــای 
کــه  عکس هایــی  تمــام  اســت.  خاکســتری  و 
می گیریــد فاقــد رنــگ هســتند و فیلتر هــا هــم 
ــامل  ــفید را ش ــیاه و س ــن س ــا بی ــی م ــف رنگ طی

 . ند شــو می 
ــی  ــرای عکاس ــی ب ــودش چالش ــوع خ ــن موض ای
اســت، چــرا کــه در ایــن ســبک بــه جــای تونالیتــه 
رنگــی بیشــتر بایــد حواســتان بــه وضــوح بافت هــا، 
شــدت ســایه ها و صــد البتــه تعییــن کادری بــا 
خوشــبختانه  باشــد.  ممکــن  نورگیــری  بهتریــن 
Hypocam پیــش از عکاســی بــه شــما اجــازه 

ــرده  ــتفاده ک ــده اس ــای زن ــه از فیلتر ه ــد ک می ده
ــه  ــل روشــنایی و کنتراســت و... را ب ــی مث و تنظیمات

ــیار  ــت بس ــک قابلی ــد. ی ــام دهی ــتی انج ــور دس ط
ــر  ــزان اث ــم دســتی می ــب اپلیکیشــن هــم تنظی جال
رنگ هــا روی عکــس ســیاه و ســفید شماســت. 
بــرای آن کــه از کار هــای عکاســان حرفــه ای الگــو 
ــد، Hypocam دارای یــک شــبکه اجتماعــی  بگیری
کوچــک هــم اســت کــه هنرمنــدان آثــار خــود را در 
ــود نســخه  ــرای دانل ــد. ب ــتراک می گذارن ــه اش آن ب
اندرویــد ایــن برنامــه می توانیــد از لینــک زیــر 

ــد: ــتفاده کنی اس
https: //play.google.com/store/apps/

details?id=com.xnview.hypocam

یک فرودگاه اختصاصی برای شما
رویای  و  بوده  پرواز  عاشق  که  هستند  افراد  از  بسیاری 
هر  تا  دارند  سر  در  را  شخصی  هواپیمای  یک  داشتن 
لحظه که تصمیم گرفتند بتوانند به هر جایی که دوست 
و  پرواز  به  که  افرادی  برای  هفته  این  کنند.  سفر  داشتند 
حتی محیط فرودگاه عالقه دارند، بازی را معرفی خواهیم 
کرد که ساعت ها در محیط آن سرگرم خواهند شد. این 
بازی که Airport City یا همان شهر فرودگاهی نام دارد 
قرار  فکری  بازی های  دسته  در  که  است  جزو بازی هایی 
می گیرد و برای سیستم عامل اندروید طراحی شده است. 
 HD محیط کاربری بازی بسیار زیبا بوده و دارای گرافیک
می باشد. سناریوی بازی به گونه ای چالشی طراحی و نوشته 
شده است و ساعت ها سرگرم شدن شما را تضمین می کند. 
در بازی شما خواهید توانست تا فرودگاه شخصی خود را 

ساخته و صد ها پرواز را به آسمان بفرستید.بازی دارای دو 
حالت مختلف می باشد، بازیکن در حالت اول می تواند یک 
فرودگاه بسیار مدرن بنا کرده و در حالت دیگر شهری را 
برای پشتیبانی از این فرودگاه بسازد و ساعت ها مجذوب 
این بازی باشد. در این بازی در حالی که فرودگاه خود را 
مدیریت می کنید، هواپیما های زیادی را به نقاط مختلف 
جهان می فرستید و با شخصیت های دوست داشتنی زیادی 
مالقات خواهید کرد و آیتم های مختلفی از سراسر دنیا را 
جمع آوری کرده و هیجان بازی را بیش از پیش گردانید. 
فانتزی  میحط های  با  همراه  زیبا  گرافیکی  دارای  بازی 
است. برای  افزوده  بازی  بر زیبایی  که  می باشد  جذابی  و 
کنید. استفاده  زیر  لینک  از  می توانید  بازی  این  دانلود 
https: //www.apk4fun.com/apk/785/

به روزرسانی اپلیکیشن های اداری
پیش  حواسشان  افراد  بیشتر  روز ها  این  که  است  درست 
در  برایشان  که  است  متنوعی  و  جدید  اپلیکیشن های 
شاخه های مختلف طراحی می شود اما بدون شک همه چیز 
از طراحی نسخه دسکتاپ نرم افزار ها شروع شد و هیچ گاه 
نمی توان شرکتی مانند مایکروسافت و محصوالت منحصر 
به فردش را فراموش کرد. مجموعه اداری مایکروسافت با 
عنوان آفیس یکی از بهترین مجموعه نرم افزار هایی است 
که تا به حال برای انجام کار های اداری و شخصی طراحی 
شده است. بسیاری از شرکت ها و سازمان های خصوصی 
از  یکی  عنوان  به  افزاری  نرم  مجموعه  این  از  دولتی  و 
اصلی ترین نرم افزار های کاربردی خود استفاده می کنند 
می کنند.  مدیریت  طریق  این  از  را  خود  اسناد  تمامی  و 
هنر مایکروسافت در این است که متوجه نیاز روز جامعه 
نیز می باشد و نسخه اپلیکیشنی این مجموعه نرم افزاری 
را نیز به بهترین شکل ممکن بدون عیب و ایراد طراحی 
کرده است. شما می توانید از این مجموعه نرم افزاری روی 
گوشی هوشمند خود نیز استفاده کنید و مایکروسافت دائما 
در حال بهبود و ارائه به روزرسانی های مختلفی از مجموعه 
آفیس است تا یک نسخه کامال راضی کننده را در اختیار 
کاربرانش قرار دهد. مایکروسافت ماه گذشته به روز رسانی 
آفیس  اپ های  مجموعه  اینسایدر  کاربران  برای  بزرگی 
کاربران  عموم  گذشته  هفته  از  و  کرد  منتشر  اندروید  در 

توانستند تا این به روز رسانی را از گوگل پلی دریافت نمایند. 
این آپدیت قابلیت های متنوعی به هر سه اپلیکیشن ورد، 
اکسل و پاورپوینت اضافه می کند، اما نقطه مشترک تمامی 
است.   Accessibility قابلیت های  بهبود  و  ارتقا  آن ها 
مایکروسافت اعالم کرده که با این به روز رسانی پشتیبانی 
از TalkBack، کیبورد و کلیه تکنولوژی های تسهیل کننده 
دسترسی به قابلیت های آفیس بهبود خواهند یافت. برای 
 Box هر سه اپلیکیشن، حاال تعامل با سرویس فضای ابری
فراهم شده تا کاربران بتوانند از محیط آن فایل های آفیس 
را مشاهده و ویرایش نمایند. البته مضاف بر Box تعامل با 
سرویس های Egnyte و Weiyun را نیز شاهد هستیم اما 
دو قابلیت خوب دیگر به طور کامال اختصاصی برای اکسل 
هستند. از این پس در اکسل اندروید می توانید اطالعات 
جغرافیایی کاربرگ ها را به نقشه های غنی تبدیل کنید. در 
ضمن قادر هستید تا جای هایپرلینک ها را با یک نوشته 
کوتاه عوض کنید تا دیگر لینک های طوالنی و کامل در 
محیط سلول ها به نمایش در نیایند. قابلیت جدید دیگر 
برای هر سه اپ آفیس هم نمایش نوتیفیکیشن در زمانی 
است که فایلی را با شما به اشتراک می گذارند. اگر سری 
به گوگل پلی بزنید و وضعیت آخرین به روزرسانی خود را 
چک کنید، بدون شک می توانید از تمامی این قابلیت ها به 

سادگی استفاده کنید.
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