
سال دهم/شماره چهارصد و پنجاه و چهار /چهـارشنبـه 16 فروردین 1396
5 Apr i l  2017 /  www.Khorasannews.com

کــه  موبايل هايــی  اکثــر  دوربيــن  خوشــبختانه 
ــا  ــر زيب ــم تصاوي ــت می گيري ــا در دس ــن روزه اي
دو  بــرای  امــا  ثبــت می کننــد،  کيفيتــی  بــا  و 
ــوان از  ــی می ت ــی گاه ــن زيباي ــدن اي ــدان ش چن
اپليکيشــن های عکاســی کمــک گرفــت. اپليکيشــن 
UCam هــر آنچــه بــرای ثبــت يــک تصويــر 

زيبــا الزم داريــد را در اختيارتــان قــرار داده؛ از 
بگيريــد  آمــاده  فريم هــای  و  زنــده  فيلترهــای 
تــا عکاســی پانورامــا و ســاخت کالژ و انــواع و 
ــای  ــد نقص ه ــه می توانن ــی ک ــزار ويرايش ــام اب اقس
چهــره افــراد حاضــر در تصويــر را بــه راحتــی چنــد 
ــه  ــت UCam )ک ــن قابلي ــانند. مهم تري ــاره بپوش اش
ــتقبال  ــان از آن اس ــتر از آقاي ــا بيش ــاال خانم ه احتم
کــه  حالــت Beauty Selfie اســت  می کننــد( 
ــای  ــن و چروک ه ــال و چي ــر، خ ــال فيلت ــا اعم ب
بــه  و  کــرده  کمرنگ تــر  اندکــی  را  چهره هــا 
ــا  عبــارت بهتــر پوســت را کمــی روشــن می کنــد ت
ــد.  ــلفی ها ببيني ــراد را در س ــری از اف ــره زيبات چه
ــن کار  ــرای اي ــده ب ــای زن ــز فيلتره ــه ج ــه ب البت
ويرايشــگر اپليکيشــن چنــد ابــزار بــرای محــو 
ــردن  ــر ک ــت، الغ ــی پوس ــال و فرورفتگ ــردن خ ک
ــزرگ کــردن چشــم ها و ...هــم در خــود  صــورت، ب
ــش مجــازی آن  ــوازم آراي ــع ل ــه در واق ــده ک گنجان
ــه  ــد ب ــا UCam می تواني ــد. ب ــاب می آين ــه حس ب

ــا  ــش کالژه ــازيد. چين ــر کالژ بس ــرعت تصاوي س
اگرچــه بــه دســت خــود شــما نيســت، امــا چنديــن 
در  مربعــی  و  مســتطيلی  کادرهــای  بــا  حالــت 
ــه تعــداد  اپليکيشــن هســت کــه می توانيــد بســته ب
عکــس يکــی از آن هــا را برگزينيــد. نکتــه دوســت 
ــا UCam حالــت  داشــتنی در مــورد ســاخت کالژ ب
عکاســی اتوماتيــک اســت، بديــن شــکل کــه مثــال 
ــازی  ــم ني ــر ه ــت س ــس پش ــن ۴ عک ــرای گرفت ب
نيســت کــه دکمــه شــاتر را بزنيــد. اپليکيشــن طــی 
ــال  ــد، مث ــخص کرده اي ــال مش ــه قب ــی ک ــازه زمان ب
ــس  ــن عک ــه گرفت ــروع ب ــار ش ــک ب ــه ي ــه ثاني س
ببينيــد کــه ســاخت کالژ چقــدر  تــا  می کنــد 
ــی  ــرای آن هاي ــد. UCam ب ــان باش ــد آس می توان
ــواع  ــم ان ــتند ه ــزی هس ــر فانت ــق تصاوي ــه عاش ک
فريــم آمــاده و اســتيکر در خــود گنجانــده، و در 
ــازه داده  ــما اج ــه ش ــت Monster Camera ب حال
کــه بــا افکت هــای عجيــب و غريــب چهــره افــراد 
را از ريخــت بيندازيــد و غافلگيرشــان کنيــد. ضمنــا 
UCam مجهــز بــه قابليــت فيلمبــرداری و عکاســی 

پانورامــا هــم هســت. البتــه بــه نظــر می رســد وجــود 
ــر و  ــازی و پ ــرای ظاهرس ــا ب ــت صرف ــن دو حال اي
ــه  ــرا ک ــوده، چ ــن ب ــان دادن اپليکيش ــان نش پيم
عمــال هيــچ قابليــت خاصــی نســبت بــه اپليکيشــن 
پيــش فــرض دوربيــن ندارنــد و شــايد بتــوان 

ــا در  ــتند. ام ــم هس ــر از آن ه ــه ناقص ت ــت ک گف
ــا  ــی کار ب ــه ای، راحت ــری حرف ــط کارب ــوع راب مجم
ــاالی افکت هــا و البتــه  اپ، نبــود تبليغــات، تنــوع ب
فروشــگاهی بــرای دانلــود آيتــم و فيلترهــای جديــد 
نکاتــی هســتند تــا بتوانيــم UCam را يکــی از ايــده 
ــن  ــرای گرفت ــدی ب ــن اپليکيشــن های اندروي آل تري
ــلفی ها  ــن س ــتن زيباتري ــرای داش ــم. ب ــلفی بنامي س
توصيــه می کنيــم کــه بــه هيــچ وجــه دانلــود ايــن 

ــد. ــت ندهي ــوب را از دس ــن خ اپليکيش

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

details?id=com.ucamera.ucam&hl=en

اپلیکیشنی برای عکاسی حرفه ای

ــار  ــد و آيفــون Journey of Haha اينب ــازی اندروي ب
ــد دارد  ــا قص ــد. هاه ــال می کن ــا را دنب ــرای هاه ماج
تــا بــه باالتريــن نقطــه يــک بــرج برســد و ايــن شــما 
هســتيد کــه بايــد او را در حــل انــواع و اقســام معماهــا 
Jour-  يــاری کنيــد. بگذاريــد هميــن اول بگويــم کــه

ــازی free-to-play نيســت و  ney of Haha يــک ب

بــرای خريــداری ايــن بــازی بايــد ۱.۹۹ دالر پرداخــت 
کنيــد. هميــن موضــوع باعــث شــده تــا بــازی عــاری 
برنامــه ای  درون  مزاحــم  تبليغ هــای  هرگونــه  از 
ــا  ــد ت ــد ســعی کني ــاق باي ــه هــر ات ــا ورود ب باشــد. ب
بــا حــل معمــا و اســتفاده از آيتم هــای مختلــف 
ــت  ــدوق و در نهاي ــردن صن ــاز ک ــرای ب ــا را ب کليد ه

ــد  ــه هرچن ــد. البت ــع آوری کني ــاق جم ــروج ات درب خ
ــا  ــتند ام ــان هس ــدت آس ــه ش ــای اول ب ماموريت ه
بــه محــض آمــدن دشــمنان جديــد در مراحــل باالتــر 
ــالوه  ــتيم. ع ــاهد هس ــری را ش ــای جدی ت چالش ه
ــای  ــتن آيتم ه ــا برداش ــه ب ــا ک ــای هاه ــر قابليت ه ب
ــمنانی  ــامل دش ــازی ش ــد،  ب ــت می آي ــوع بدس متن
ــوان  ــه عن ــت. ب ــوع اس ــی متن ــا رفتارهاي ــاوت ب متف
ــما  ــه ش ــا ب ــم ها« تنه ــه »چش ــی ک ــال، در حال مث
ــد، »قارچ هــا«  ــی نمی کنن ــچ حرکت ــگاه کــرده و هي ن
ــه زميــن فــرو  ــان ب ــا رســيدن در مقابل ت می تواننــد ب

ــوند. ــان ش ــه فعاليت   ت ــع ادام ــه و مان رفت
https://goo.gl/fLLKxn

ماجراهای هاها

به منظور حفظ سيم کارت و گوشی تلفن همراه از دسترسی 
غيرمجاز، کدهای خاصی در نظر گرفته شده است. هر کدام 

از اين کدها کارآيی خاصی دارد. 
PIN Code:  اين کد بر روی ســيم کارت تنظيم می شود 
و برای دســت يابی به آن بايد به امور مشترکين اپراتور خود 
مراجعه کرد. در ايران اين کد بر روی ســند سيم کارت ثبت 
اســت و به طور پيش فرض برابر ۱۲۳۴ است. به وسيله اين 
کد می توان دسترســی غير مجاز به سيم کارت و بسياری از 
قابليت های شبکه را محدود کرد. اگر اين کد را ۳ بار اشتباه 
وارد کنيد، دستگاه روی PIN قفل می گردد و برای آزادسازی 

آن نياز به استفاده از کد PUK خواهيد داشت.
PIN2 Code:  اين کد نيز مانند PIN بر روی ســيم کارت 
تنظيم می شــود و برای دســتيابی به آن می توان به امور 
مشترکين اپراتور خود يا سند ســيم کارت مراجعه نمود. به 
وسيله اين کد می  توان دسترســی غير مجاز به بسياری از 
امکانات شبکه را محدود کرد. اگر اين کد را ۳ بار اشتباه وارد 
کنيد، دستگاه بر روی PIN2 قفل می گردد و برای آزادسازی 

آن نياز به استفاده از کد PUK2 خواهيد داشت.
PUK Code:  همان طور که بيان شد، اگر دستگاه شما بر روی 
PIN قفل گردد، برای آزادسازی آن نياز به اين کد داريد. برای 

دريافت اين کد می توانيد به امور مشترکين اپراتور خود مراجعه 
نماييد. در ايران اين کد بر روی سند سيم کارت ثبت شده است.

PUK2 Code:  همان طور که بيان شد، اگر دستگاه شما 
بر روی PIN2 قفل گردد، برای آزادســازی آن نياز به اين 
کد داريد. برای دريافت اين کد می توانيد به امور مشترکين 
اپراتور خود مراجعه نماييد. در ايران اين کد نيز بر روی سند 

سيم کارت ثبت شده است.
Barring Password:  اين کد بر روی سيم کارت تنظيم 
و در هنگام استفاده از سرويس مسدودسازی شماره تلفن ها 
اســتفاده می گردد. برای دريافت اين کد به امور مشترکين 

اپراتور خود مراجعه نماييد.
:PIN2 و PIN آزادسازی سيم کارت های قفل شده بر روی

 PIN2 و PIN همان طور که بيان شــده، اگر ۳ بار کدهای
را اشــتباه وارد کنيد، سيم کارت شما بر روی کد اشتباه قفل 
می گردد و ديگر نمی توانيد از آن استفاده کنيد. برای آزادسازی 
سيم کارت از قفل بايد به کدهای PUK و PUK2 آگاه باشيد.

:PIN آزادسازی سيم کارت از قفل
برای اين منظور کد زير را بر روی دستگاه وارد کرده و دکمه 
برقراری تماس )Call( را فشــار دهيد. توجه نماييد که به 
جای کلمه PUK در کد زير، تنها PUK Code ثبت شده 
 New بر روی سند سيم کارت را وارد نماييد. به جای عبارت
 New جديد راوارد نماييد و به جای عبارت PIN کد ،PIN

PIN Again، کد PIN جديد را تکرار کنيد.

#PUK*New PIN*New PIN Again*05**

آشنایی با کدهای سیم کارت

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه

 دوستان عزيز بايت؛ ســوال هاي خود را در زمينه تلفن همراه به 
آدرس ايميل زير ارسال فرماييد.

Byte.Hamrah@gmail.com

ــی  ــی ال ج ــخصات گوش ــکان دارد مش ــر ام ــت، اگ ــالم باي  س
 V20 H990dsرا بــه طــور کامــل بيــان کنيــد. آيــا ايــن گوشــی دو 

ســيم کارتــه اســت؟

 »V20« خــود را بــا نــام V شــرکت »ال جــی« نســل دوم از گوشــی های ســری
ــه  ــبت ب ــادی نس ــرات زي ــا تغيي ــا و ب ــد نوق ــتم عامل اندروي ــه سيس ــز ب و مجه
ــه در  ــری ک ــن تغيي ــرد. اولي ــی ک ــای جهان ــه بازاره ــل اول آن )V10( روان نس
ــی آن اســت و ديگــر شــاهد  ــام آلومينيوم ــه تم ــورد، بدن ــه چشــم می خ V20 ب

ــن محصــول  ــه اي ــاب پشــتی پالســتيکی آن نيســتيم. ال جــی در ســاخت بدن ق
از آلومينيــوم AL 6013 اســتفاده کــرده اســت کــه يــک آليــاژ ســبک و مقــاوم 
ــن گوشــی  ــرد دارد. اي اســت و بيشــتر در صنعــت هواپيمــا و کشتی ســازی کارب
ــک  ــا ي ــتی آن ب ــاب پش ــرم وزن دارد و ق ــت و ۱7۴ گ ــر ضخام ۷٫۶ ميلی مت

 V20 ــاز می شــود. در قســمت پشــتی ــی ب ــه ســمت چــپ به راحت ــد روی لب کلي
ــی  ــت و کيفيت ــی اس ــن اصل ــا دوربي ــی از آن ه ــه يک ــود دارد ک ــن وج دو دوربي
۱۶مگاپيکســلی بــا f/1.8 و زاويــه عکاســی 7۵ درجــه دارد. دوربيــن دوم کيفيــت 
ــه ای  ــض ۱۳۵ درج ــرداری عري ــت عکس ب ــا f/2.4 دارد و قابلي ــلی ب ۸مگاپيکس
را ممکــن می ســازد. V20 قابليــت فيلم بــرداری بــا کيفيــت 4K  هــم دارد. 
ــر  ــده و زي ــه ش ــز تعبي ــش LED ني ــورها و فل ــا، سنس ــن دوربين ه ــار اي در کن
ــه اســت. در  ــرار گرفت ــک حســگر اثرانگشــت ق ــن، ي فضــای مخصــوص دوربي
ــا  ــی ب ــی 5.7 اينچ ــش اصل ــک صفحه نماي ــی ي ــن گوش ــوی اي ــمت جل قس
وضــوح QHD و تراکــم ۵۱۳ پيکســل در هــر اينــچ قــرار دارد. در بــاالی 
ــه شــده  ــک هــم تعبي ــک نمايشــگر 2.1 اينچــی باري ــی، ي ــن نمايشــگر اصل اي
ــش  ــوص نماي ــود و مخص ــن می ش ــی روش ــگر اصل ــدا از نمايش ــه ج ــت ک اس
اعالم هــا )Notifications(، تعــدادی دسترســی ســريع )Shortcuts( و کنتــرل 
پخــش موســيقی اســت. دوربيــن ســلفی هــم کيفيــت ۵مگاپيکســلی بــا قابليــت 
ــه ای دارد.  ــض ۱۲۰ درج ــه ای و عري ــی ۸۳ درج ــت معمول ــی در دو حال عکاس
ــاال  ــمت های ب ــوده و قس ــک ب ــيار باري ــرف بس ــی در دو ط ــن گوش ــای اي لبه ه
ــر شــدن  ــر و خاص ت ــه زيبات ــد کــه ب و پاييــن آن هــم خميدگــی کوچکــی دارن
ظاهــر گوشــی کمــک شــايانی کرده انــد. در لبــه پايينــی V20 يــک جــک 3.5 
ــال اطالعــات  ــورت شــارژ و انتق ــک پ ــری، ي ــرای اتصــال هندزف ــری ب ميلی مت
ــن  ــت. اي ــه اس ــرار گرفت ــپيکرها ق ــدای اس ــروج ص ــل خ USB Type-C و مح

ــه چيپ ســت  ــوی اســت و ب ــدل ق ــک م ــم ي گوشــی از نظــر ســخت افزاری ه
ــرای  ــپ  Adreno 530ب ــا و چي ــردازش  داده ه ــرای پ Snapdragon 820 ب

پردازش هــای گرافيکــی مجهــز شــده اســت. چهــار گيگابايــت رم از نــوع 
ــی  ــخصات فن ــر مش ــم از ديگ ــی ه ــه داخل ــت حافظ LPDDR4 و ۶۴ گيگاباي

ــه  ــای حافظ ــتيبانی از کارت ه ــت پش ــی قابلي ــن گوش ــه اي ــتند. البت V20 هس

ــت  ــا ظرفي ــری ب ــک بات ــم دارد. ي ــت را ه ــت دو تراباي ــا ظرفي microSD ت

۳۲۰۰ ميلی آمپرســاعت هــم بــرای ايــن محصــول در نظــر گرفتــه شــده 
آن  عملکــرد  ال جــی  به گفتــه  و  دارد   QuickCharge 3.0 قابليــت  کــه 
ــوع  ــت. درمجم ــه اس ــود يافت ــد بهب ــدود ۲۰درص ــری V10 ح ــه بات ــبت ب نس
ــا  ــا ب ــاخت و زيب ــول خوش س ــک محص ــی V20 را ي ــی ال ج ــوان گوش می ت
ــکی  ــگ مش ــه رن ــه در س ــت ک ــت دانس ــن باکيفي ــوی و دوربي ــخت افزار ق س
ــارز  ــخصه های ب ــی از مش ــت. يک ــده اس ــد ش ــی تولي ــره ای و صورت ــی، نق زغال
ــرار  ــی ق ــگر اول ــاالی نمايش ــی ب ــه ال ج ــت ک ــی اس ــگر دوم ــری V، نمايش س
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــه ال ج ــت ک ــی اس ــن راه حل ــت، اي ــت. درحقيق داده اس
ــی  ــه داده اســت. نمايشــگر اصل ــده گلکســی های سامســونگ ارائ لبه هــای خمي
V20 در مقايســه بــا V10 تغييــری خاصــی نداشــته و همــان ۵/7 اينچــی اســت 

ــل  ــن نمايشــگر، مث ــه می دهــد. اي ــه رزولوشــن ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پيکســل را ارائ ک
ــاوری IPS اســتفاده  ــاالی ال جــی، از فن ســاير نمايشــگرهای گوشــی های رده ب
ــت  ــد و کيفي ــای دي ــه زواي ــی ک ــس و معروف ــاوری لوک ــان فن ــد؛ هم می کن
رنگ هــای توليدشــده را بهبــود می بخشــد؛ امــا تمــام جذابيــت V20، بــه 
ــت  ــمت راس ــه در س ــی ک ــوار کوچک ــن ن ــردد. اي ــاز می گ ــش ب ــگر دوم نمايش
دوربيــن ســلفی قــرار دارد، می توانــد اعالن هــا را نشــان دهــد، دسترســی 
ــه  ــی ک ــی کلمات ــا حت ــد ي ــم کن ــا را فراه ــری از برنامه ه ــک س ــه ي ــريع ب س
ــد  ــه G5 باي ــزی اســت ک ــان چي ــی V20 هم ــد. ال ج ــش ده ــد را نماي بخواهي
می بــود. ال جــی ســعی کــرد طراحــی مــاژوالر را بــه عنــوان يــک عضــو جديــد 
 G5 ــی از ــورد خوب ــی بازخ ــد؛ ول ــی کن ــم دارش معرف ــی های پرچ ــرای گوش ب
نگرفــت. بــه هميــن دليــل امکانــات خــوب G5 را نگــه داشــت، بخــش مــاژوالر 
ــتنی  ــه V10 را دوست داش ــه ک ــه آنچ ــرد و هم ــذف ک ــل ح ــور کام ــه ط را ب
ــه  ــت ک ــک G5 اس ــد، ي ــن فرآين ــه اي ــرد. نتيج ــه ک ــه آن اضاف ــود، ب ــرده ب ک
بهتريــن گوشــی ای محســوب   V20 دارد.  را هــم   V10 همــه خوبی هــای 
می شــود کــه ال جــی تــا کنــون توليــد کــرده اســت. بــرای کاربــری کــه هنــوز 
ــش  ــزو انتخاب هاي ــم ج ــه V20 را ه ــت ک ــد نيس ــده، ب ــم دارش را نخري پرچ
ــه  ــوان ب ــا V10 دارد، به ســختی می ت ــه G5 ي ــری را ک ــی کارب ــد، ول ــرار ده ق

ــرد. ــد V20 مجــاب ک خري


