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اهمیــت حفــظ و نگهداری از کلمــات عبور در 
دنیای مجازی بر کســی پوشــیده نیست. اکثرا 
اینترنتی  تمامی حســاب های  برای  داریم  عادت 
یک کلمه عبور مشــترک به کار ببریم که گهگاه 
به راحتی قابل حدس زدن توسط بقیه است. ولی 
این از نظر امنیتی کامال اشــتباه است، چون اگر 
یکی از آنها لو برود خواه ناخواه مابقی حســاب ها 
هــم در معرض خطر قرار می گیرند. برای فرار از 
این خطر امنیتی بســیار توصیه شده که برای هر 
اکانــت کلمه عبور مجزا و بــا تعداد کاراکتر زیاد 
)شــامل حروف بزرگ و کوچــک، کاراکترهایی 
هماننــد  ،&^%$# اســتفاده ار اعــداد و غیره( 
بســازید که این بار به مشــکل حفظ کردن آنها 
برمی خوریم. نوشــتن کلمــات عبور در یک دفتر 
یا یک فایل نوشــتاری هم از هر جهت اشــتباه 
1Pass�  اســت. پس چاره چیســت؟ اپلیکیشن
word  برای این منظور طراحی شــده که شــما 

فقــط یک کلمه عبور قوی را به خاطر بســپارید 
و تحــت حفاظــت آن، کلمات عبــور را به این 
اپلیکیشــن بدهیــد. این اپلیکیشــن بــرای هر 
سایت کلمات عبور استاندارد و امن می سازد، در 
دیتابیس خود ذخیره و ســپس با هر بار باز کردن 
 ســایت کلمه عبور را وارد می کند. تمام آنچه در

1Password  قرار می گیرد توســط یک کلمه 

عبــور اصلی که تنها شــما از آن مطلع هســتید 
اپلیکیشــن  امنیت در  محافظت می شــود. حفظ 
یکی از موارد بســیار مهم است. این موارد درباره 

این اپ قابل ذکر است:
AES 256� رمزنــگاری اطالعات به صورت 

bit

 ساخت پسوردهای بسیار قوی و بکر برای هر 
سایت به صورت مجزا

 الگین خودکار در هر ســایت بــدون نیاز به 
حفظ کردن کلمات عبور مشکل

 همگام ســازی امــن میان دیگــر گجت های 
مبتنی بر iOS و نسخه های مک، ویندوز و غیره

 قفل خودکار اپلیکیشــن برای حفظ امنیت در 
صورت مفقود شدن گجت

اما این اپلیکیشــن زیبا تنها مختص کلمات عبور 
نیســت. بلکه تمام اطالعات حیاتی شــما مانند 
یادداشــت های  اعتباری،  کارت های  »اطالعات 
شــخصی، عضویت هــا، حســاب های بانکــی، 
گذرنامه، وصیت نامه، سرمایه گذاری ها و غیره« 
را نیز حفاظت می کند. به سادگی تمام اطالعات 
را می توانید در دســته ها و پوشه های دلخواه قرار 
داده و با اســتفاده از جستجوی داخلی، اطالعات 
را سریعا بیابید. این اپلیکیشن یک مرورگر داخلی 
نیز دارد که به وســیله آن می توانید به مرور امن 

در وب سایت های حســاس بپردازید و همچنین 
 به راحتی از اطالعات موجود در حســاب کاربری
1Password  خود استفاده کنید. قابلیت جالب 

به اشــتراک گذاری کلمات عبــور بین اعضای 
خانواده یا یک تیم خاص نیز در این اپلیکیشــن 
با    1Password اپلیکیشــن  اســت.  موجــود 
وجــود قیمت باالی آن، امنیــت زیادی را نیز به 
دانلود  برای  می آورد.  کاربری شــما  حساب های 

این برنامه سری به لینک زیر بزنید:

https://agilebits.com/onepassword/ios

یک پسورد داشته باشید

سوپر استیکمن گلف 3 شاید متفاوت ترین و بی قاعده ترین 
بازی گلفی باشد که انجام داده اید. همین بی قاعده بودن 
شاید یکی از دالیل اصلی جلب توجه بازیکنان به بازی 
باشد اما اگر بخواهیم یک دلیل دیگر را نیز از جمله دالیل 
اصلی نام ببریم، به نوع طراحی زمین های بازی می توان 
اشاره کرد که باز هم از همان بی قاعدگی پیروی می کند 
و اصــال حالتی طبیعی ندارد و در کنار این چیدمان، چند 
المان ســاده در بازی وجود دارد که قوانین بازی را شکل 
می دهند. باگ هم گاه به شما کمک می کند تا این قوانین 
ساده را دور بزنید اما همیشه در دسترس نیستند تا شما را 
از شرایط فراری دهند.گیم پلی بازی به اندازه بازی های 
گلف واقعی که ســعی می کنند شبیه ساز باشند پیچیده 

نیست و خیلی ساده یک چوب گلف در ابتدای بازی در 
دســتان شما می گذارد که باید به آن نیرویی وارد کنید و 
توپ را به سمت هدف پرت کنید. نزدیک چاله که شدید 
حاال قضیه اندکی فرق می کنــد اما به هر حال نزدیک 
بودن به هدف یعنی تقریبا همه چیز تمام شــده و الزم 
نیست همانند بازیکنان حرفه ای چوب مناسبی را انتخاب 
کنید بازی در تمامی لحظات دوست داشتنی است و برای 
اینکه در هر 20 کورس بازی پیروز باشید الزم نیست که 
یک گلف باز حرفه ای باشید یا اعصاب تان آرام باشد، تنها 
کافی اســت اندکی دقت کنید و از این بازی لذت ببرید. 

برای دانلود بازی به لینک زیر سر بزنید:
https://goo.gl/z5QOtW

زمین گلف در گوشی شما

اگر از فونت پیش فرض گوشــی یــا تبلت اندرویدی 
خود خسته شده اید، ممکن است دوست داشته باشید 
این فونت را تغییر دهید. در برخی از گوشــی ها، این 
کار توســط خود سیســتم عامل امکان پذیر اســت. 
اما در تعدادی از گوشــی ها و تبلت هــا تغییر فونت 
پیش فرض چندان آسان نیســت. اما در صورتی که 
گوشــی  خود را روت کرده اید، جای نگرانی نیست. 
چرا که اپلیکیشــن های متعددی بــرای تغییر فونت 
در سراسر دســتگاه وجود دارد که می توانید از آن ها 
اســتفاده کنید. در این ترفند قصــد داریم به معرفی 
نحوه تغییر و نصب فونت در سیســتم عامل اندروید 
 توســط اپلیکیشــن iFont بپردازیم. با اســتفاده از
iFont می توانیــد فونت  های جدیــدی را از اینترنت 

دانلــود کــرده و روی گوشــی نصــب کنیــد و یا 
فونت های دلخواه خود )چه فارســی و چه انگلیسی( 
را از کامپیوتر به گوشی یا تبلت منتقل کرده و توسط 
iFont آن ها را نصب کنید. همان طور که ذکر شــد 

در نظر داشــته باشــید که برای تغییر فونت توسط 
iFont نیاز اســت که دســتگاه خــود را روت کرده 

باشــید. برای نصــب iFont از Google Play نیز 
می توانید عبارت iFont را در آن جستجو کنید. پس 
 Recom را اجرا کنید. اکنون در تب iFont از نصب
فونت های پیشنهادی برنامه را مالحظه می کنید. در 

تــب Find نیز می توانید فونت ها را جســتجو کنید. 
با انتخاب یــک فونت و انتخاب Download فونت 
روی دستگاه دانلود می شود. سپس برای نصب فونت 
کافی اســت Set را انتخاب کنیــد. در نهایت نصب 
و انتخاب فونــت را تأیید کنید. با این کار گوشــی 
یک بار خاموش و روشن می شود و پس از راه اندازی، 
فونت جدید جایگزین فونت قبلی در گوشی می شود. 
برای نصب  فونت های فارســی   و یا فونت  هایی که 
درون اپ برای دانلود قرار ندارد کافی اســت فونت 
را به دســتگاه منتقل کنید. ســپس از در تب My و 
بخش My Font، با انتخاب نــوار باال، فونت مورد 
نظــر خود را درون حافظه دســتگاه انتخاب کرده و 
آن را نصــب کنید. بــرای بازگردانی فونت به حالت 
پیش فرض اولیه نیز کافی اســت در تب My گزینه  
Factory Font را انتخاب کنید. الزم به ذکر اســت 

همان طور که اشاره شــد در بسیاری از گوشی های 
امروزی از طریق تنظیمات سیســتم عامل می توان 
فونت را تغییر داد و نیازی به این اپلیکیشــن نیست، 
البته باید گفــت که تعداد فونت هایی که در این نرم 
افزار وجود دارد بســیار بیشتر از مجموعه فونت هایی 
اســت که در تنظیمات سیســتم عامل گوشی وجود 
دارند. همچنین در برخی گوشــی ها برای استفاده از 

این اپ نیازی به روت کردن گوشی نیست.

فونت گوشی خود را عوض کنید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه
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ترفندهمراه

 دوســتان عزیز بایت؛ سوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به 
ایمیل زیر ارسال فرمایید. آدرس 

Byte.Hamrah@gmail.com

 ســالم بایت، اگــر امکان دارد گوشــی موبایــل ال جی مدل
G5 SE H845  را که یک گوشــی دو سیم کارته است، را معرفی 

کنید.

تنها اپل نیســت که بــرای بازآفرینی محصوالت جدیدش از گوشــی های قبلی 
اســتفاده می کند. کره ای ها بعد از موفقیت پرچم دار شــماره پنج خود، نسخه ای 
ســاده تر از آن را روانه بــازار کردند که به G5 SE (H845) نام گذاری شــده 
اســت. این محصول مشــخصات تقریبا یکســانی با نمونه قدرتمندتر خود دارد 
به نحوی که بدنه تمام فلزی، سنسور تشــخیص اثرانگشت، 32 گیگابایت حافظه 
داخلــی و باتری 2800 میلی آمپر ســاعتی را در کنــار صفحه نمایش 5.3 اینچی 
خــود حفظ کرده اســت. البته از لحــاظ فیزیکی ضخامــت آن در حد ناچیزی 
کاســته و کمی هم سبک تر شده اســت. برخالف نسخه گران تر، در آن از تراشه 
اســنپ دراگون 652 اســتفاده شــده و یک گیگابایت از حجم حافظه رم کاسته 
شــده اســت. اما همچنان دو دوربین پشت برای آن در نظر گرفته است. یکی از 
دوربین های پشت 16 مگاپیکســلی و دوربین دیگر 8 مگاپیکسلی است. دوربین 
جلوی گوشــی هم 8 مگاپیکسلی است. وجود دو دوربین پشت و روی این گوشی 
باعث می شــود که کاربران بتوانند به صورت دســتی، فاصلــه کانونی دوربین را 
تغییر دهند و از سیســتم بزرگ نمایی اپتیکال بهــره ببرند. همچنین این دوربین 
می تواند با کیفیت 4K فیلم برداری کند. این گوشــی از صفحه نمایش 5/3 اینچی 
IPS با کیفیت QHD یا )2560 در 1440 پیکســل( بهره می برد. برای محافظت 

از این صفحه  نمایش از محافظ های گوریالگلس 4 اســتفاده شــده تا اســتقامت 
کند. تضمین  را  صفحه نمایش 

یک باتری 2800 میلی آمپرســاعتی هم برای این محصول در نظر گرفته شــده 
اســت. ازجمله قابلیت های باتری این گوشــی، امکان تعویض آن است. سنسور 
تشــخیص اثر انگشــت این تلفن همراه هوشمند پشت آن قرار دارد و دکمه های 
تنظیم صدای آن هم روی لبه های گوشــی جای گرفته اند. اسکنر چشم، از دیگر 
ویژگی های مشــترک این دو گوشی اســت. گوشی G5 SE  همانند نسخه قبلی 
مــاژوالر اســت و قابلیت هایی خاص دارد. درگاه جادویــی یا Magic Slot که 
دیگر برای همگان آشناســت، به کاربران اجازه می دهــد که بتوانند ماژول های 
مختلفی به گوشــی اضافه کنند. برخی از این ماژول ها باعث می شوند که بتوانید 
ظرفیــت باتری را افزایش دهیــد و برخی دیگر قابلیت های جدیدی به گوشــی 
اضافه می کنند و کاربرد آن  را افزایش می دهند. مثال با اضافه شــدن یک قطعه 
ســخت افزاری، امکانات تصویربرداری و ثبت عکس گوشــی پیشرفته تر از قبل 
می شــود. درگاه جادویی گوشــی ال جی  G5 SEهم قابلیتی برجسته برای این 
محصول به شــمار می رود که می تواند این محصول را در مقایسه با گوشی های 

کند. متمایز  دیگر 
 این گوشــی بــه همــراه سیســتم عامل اندروید 6 مارشــملو با رابــط کاربری

LG Optimus UX 5.0 UI در اختیــار مصرف کنندگان قــرار می گیرد. ازجمله 

قابلیت های ویژه این گوشــی جدید پشــتیبانی از کارت حافظه تا 200 گیگابایت 
است. گاهی قراردادن امکانی در گوشــی های باالرده باعث می شود فروش این 
گوشــی ها بیشــتر شــود یا به عبارتی مهر تاییدی بر فروش مطلوب آن ها باشد. 
ایــن امکانات تضمین می کنند که قشــر خاصی مثال عکاســان موبایلی حتما به 
سراغ این گوشــی  ها خواهند رفت. این روزها، شرکت های مختلف روی دوربین 
گوشــی  های محبوب خود، ســرمایه گذاری های هنگفتی می کنند. سامسونگ با 
فناوری پیکســل دوگانه برای فوکوس هر چه سریع  و دقیق و هوآوی با استفاده 
از دو دوربین  ســاخت شــرکت مشــهور الیکا برای ثبت بهترین تصاویر ممکن، 

اثبات کرده اند.  این ادعا را 
در این میان، ال جی سعی کرده با استفاده از دو دوربین در گوشی »ال جی جی5 
اس ای« )LG G5 SE( به نوعی این گوشــی را متفاوت تر از چیزی که هســت، 
جلوه دهد. البته این تنها دوربین نیســت که متفاوت شــده؛ بلکه تمام قسمت ها 
پیشرفت چشــمگیری داشته اند. نمایشــگر باکیفیت که با همیشه روشن ماندنش 
شما را از هر اعالن جدیدی در گوشــی تان آگاه می کند، سخت افزاری با نهایت 
قدرت بــرای انجام هر آنچــه اراده اش را دارید، در کنار طراحــی کامال جدید 
 G5 و یکپارچه مواردی هســتند کــه ال جی می خواهد با گوشــی جدید ال جی
SE آن را به رخ رقیبان بکشــد. گوشی ال جی G5 SE، با داشتن بخشی به نام 

درگاه جادویــی می تواند پذیرای ماژول های مختلف برای ارتقا یا افزایش کارایی 
باشــد، عالوه بر این دوربین های 16 و 8 مگا پیکســلی متفاوت این گوشی که 
به صــورت خالقانه ای برای ثبــت تصاویر عریض 135 درجه ای و ســنتی 75 
درجه ای طراحی شــده اند، آن را با هر گوشــی دیگری که تاکنون تولید شــده، 
متفاوت می کنند. نمایشــگر و سخت افزار قدرتمند آن هم دلیلی دیگر برای تایید 

می باشد. گوشی  این  خرید 


