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 iOS آن دســته از مخاطبــان بایــت کــه کاربــر
ــتر  ــه بیش ــد ک ــن دارن ــه از ای ــه گل ــتند همیش هس
نــرم افزارهــای معرفــی شــده بــرای اندرویــد 
ــرای  ــردی ب ــه کارب ــه یــک برنام ــن هفت اســت و ای
ــرد.  ــم ک ــی خواهی ــان معرف ــته از مخاطب ــن دس ای
ــع و  ــه جام ــه ســعي شــده ب ــن برنام در انتخــاب ای
ــر  ــا کارب ــود ت ــه ش ــزار توج ــودن نرم اف ــه اي ب حرف
ــا را  ــن برنامه ه ــي از بهتری ــه یک ــد ک ــاس کن احس
 PhotoForge در اختیــار دارد. ایــن نــرم افــزار
یــک  عنــوان  بــه  آن  از  مي تــوان  و  دارد  نــام 
ــتفاده  ــا اس ــرا ب ــرد. زی ــام ب ــد ن ــیار مفی ــه بس برنام
ــد  ــي مانن ــه کارهای ــد ب ــزار مي توانی ــن نرم افـ از ای
روتـــوش تصاویــر، نقاشــي، تصحیـــح رنــگ و هــر 
ــوان انجــام داد،  ــر مي تـ ــا یــک تصوی ــه ب کاري کـ
ــام  ــه ن ــن برنامـ ــه ای ــر ب ــع اگ ــد. در واقـ بپردازی
فتوشــاپ بدهیــد، به هیـــچ وجه اشتبـــاه نکرده ایـــد؛ 
ــه اي  ــن برنامـ ــک چنیـ ــود ی ــه، وجـ ــن هم ــا ای ب
بــراي خلــق آثــار هنــري و ویرایــش تصاویـــر 
ــه ــت. برنام ــي اس ــما الزام ــتگاه iOS ش ــراي دس  ب

ــي  ــیار عال ــي بس ــزار عکاس ــک اب PhotoForge ی

تاریکخانــه  یــک  کار  حقیقــت  در  کــه  اســت 
دیجیتــال را بــراي شــما انجــام مي دهــد و بــه شــما 
ــزار  ــا و اب ــا اســتفاده از فیلتره ــا ب ــد ت ــازه مي ده اج
گوناگــون عکاســي دیجیتــال، دســت بــه خلــق یــک 

ــون  ــاي گوناگ ــود منحني ه ــد. وج ــري بزنی ــر هن اث
ــن  ــن و حرفه اي تری ــات دلخــواه بهتری ــراي تنظیم ب
ابــزار بــراي تشــکیل فیلتــر مــورد نظرتــان اســت که 
ــد و  ــرار داده شــده اســت. قدرتمن ــن برنامــه ق در ای
انعطاف پذیــر بــودن ایــن ابــزار اساســا بــراي ایجــاد 
ــرد دارد. از  ــي کارب ــوص و ترکیب ــاي مخص فیلتره
ــوص در  ــه خص ــال و ب ــي دیجیت ــکالت عکاس مش
ــز در  ــود نوی ــراه، وج ــي هاي هم ــاي گوش دوربین ه
عکــس گرفتــه شــده اســت کــه بــا اســتفاده از ابــزار 
ــر را  ــز تصوی ــوان نوی ــه مي ت ــن برنام مخصــوص ای
برطــرف کــرد. حتــي قادریــد ایــن دســتور را بــراي 
چنــد بــار و بــراي کاهــش بیشــتر درخواســت کنیــد. 
ــس،  ــفید در عک ــگ س ــادل رن ــراي تع ــن ب همچنی
قالب هــاي رنــگ غیــر واقعــي قابــل حــذف هســتند، 
تــا تصویــر زنده تــري را بــه دســت آوریــد. ایــن کار 
در مواجهــه بــا شــدت نــور بــاال مي توانــد در حالــت 
خــودکار قــرار گیــرد. نوردهــي دســتي در تصویــر و 
عکاســي، بــه راحتــي و فقــط بــا حرکــت دادن نــوار 
ــن  ــت. در همی ــر اس لغزنــده در برنامــه امکان پذی
ــل  ــز قاب ــر نی ــنایي و کنتراســت تصوی قســمت روش
ــي  ــوي نقاش ــن قلم م ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــم اس تنظی
ایــن برنامــه داراي تنظیمــات منحصــر بــه خــودش 
اســت کــه در آن مــواردي چــون رنــگ، انــدازه، نــوع 
ــراي روتــوش  و گزینه هــاي شــفافیت وجــود دارد. ب

تصاویــر مهم تریــن ابــزار در نرم افــزار قدرتمنــد 
فتوشــاپ همــان نمونه گیــر اســت کــه در ایــن جــا 
ــل  ــزار پیکس ــن اب ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــز مي توانی نی
ــر  ــاي دیگ ــد و در ج ــري کنی ــه پیکســل نمونه گی ب
تصویـــر از آن نمونه هــا اســتفاده کنیــد. در قســمت 
ــر مجــزا از  ــش از ۱۴ فیلت ــز بی ــاده نی ــاي آم فیلتره
تصاویــر تلویزیونــي گرفتــه تــا فیلترهــاي اســتاندارد 
بــراي شــما در نظــر گرفتــه شــده اســت. در صــورت 
ــر  ــاني زی ــه را از نش ــن برنام ــد ای ــل مي توانی تمای

دریافــت کنیــد.
https://www.iphonecake.com/

 app_314173066_.html

عکاسی حرفه ای در آیفون

بــازی کــه ایــن هفتــه قــرار اســت بــه شــما معرفــی 
کنیــم یکــی از بهتریــن بازی هــای مرتبــط با مســابقات 
 Drag Racing بــازی  ایــن  اســت.   اتومبیلرانــی 
نــام دارد و مــا نســخه اندرویــد آن را بــه شــما معرفــي 
ــوش و  ــام ه ــد تم ــما بای ــازي ش ــن ب ــم. در ای مي کنی
حواســتان هماننــد یــک راننــده واقعــي بــه ترمــز، دنده، 
فرمــان و پــدال گاز باشــد. بــدون هماهنگــي تمــام این 
ــردن در مســابقات نیســتید.  ــه ب ــادر ب عوامــل شــما ق
راننــده ایــن مســابقات بایــد تمــام ســعي خــود را بکنــد 
ــد  ــا بتوان ــود ت ــروز ش ــا پی ــک رقابت ه ــک ت ــا در ت ت
جوایــز و پــول مــورد نیــازش را بــه دســت آورد. اگــر در 
همــان ابتــدا بتوانیــد مبالــغ کالنــي را بــه دســت آورید، 

مي توانیــد بــه طــور کل ماشــین تان را تعویــض کنیــد 
ــه  ــابقات ادام ــه مس ــري ب ــین هاي نیرومند ت ــا ماش و ب
دهیــد. ایــن بــازي یکــي از پرطرفدارتریــن بازي هــاي 
نفــره محســوب  یــا همــان چنــد   Multiplayer

مي شــود کــه نزدیــک بــه 3 میلیــون نفــر ایــن بــازي 
ــز فکــر  ــد. هرگ ــازي مي کنن ــن ب ــه صــورت آنالی را ب
نکنیــد کــه مســابقه دادن در یــک خط مســتقیم ســاده 
اســت. بــا تجربــه کــردن ایــن بــازي مفهــوم گاز دادن 
بــه موقــع و تعویــض دنــده در بهتریــن لحظــه را بهتــر 
خواهیــد فهمیــد. در صــورت عالقــه بــه ایــن ســبک از 
ــد. ــود کنی ــر دانل ــد آن را از لینــک زی بازی هــا می توانی
https://goo.gl/Yr0mDm

لذت شرکت در یک مسابقه اتومبیلرانی

بســیاری از کاربرانی که به گوشی آیفون عالقه داشته 
و آن را خریداری می کنند برای کار کردن با سیســتم 
عامل آن دچار مشــکل شــده و حتــی نمی دانند که 
چگونه می توانند نــرم افزارهای مورد نیاز خود را روی 
این گوشــی نصب کنند. در ترفنــد این هفته تصمیم 
بر آمــوزش نصب نرم افزار روی گوشــی های آیفون 
را داریم.براي نصب نرم افزار روي این گوشــي ها چند 
روش وجود دارد. اولیــن و اصلي ترین راه براي نصب 
نرم افزارهاي متعدد روي گوشي هاي آیفون استفاده از 
نرم افزار مخصوص شــرکت اپل به نام iTunes است. 
در واقع این نرم افزار که روي سیستم خانگي شما نصب 
مي شــود کار برقراري ارتباط بین گوشي و کامپیوتر و 
همچنین پایگاه اینترنتي شرکت اپل را براي آیفون که 
همان فروشگاه نرم افزاري آیفون است، انجام مي دهد. 
خرید از این فروشــگاه چندان کار آساني نیست چون 
اساسا خدمات پرداخت و داشتن یک حساب مالي براي 
ایراني ها  در این ســایت با مشکالتي همراه است. یکي 
از روش هاي کنار گذاشــتن این مشــکالت استفاده از 
برنامه هاي کرک شده است که روش هاي مخصوص 
خود را دارد. بعضي از کاربران براي راحتي بیشتر سراغ 
»جیلبریک« مي روند و بعضي دیگر سراغ نرم افزارهاي 
کمکــي را مي گیرند. بــه طور کلي براي اســتفاده از 
 iTunes برنامه هاي کرک شــده شما باید راهي به جز

را انتخاب کنید. شــما با جیلبریک کردن گوشیتان در 
حقیقت اجازه دسترســي به فایل هاي سیستمي گوشي 
را پیــدا مي کنیــد و هماننــد روت در آندروید خیلي از 
کارهایي که تاکنون غیر مجاز بوده، حاال در دســترس 
قرار مي گیرند. دقت کنید که جیلبریک هیچ زیاني براي 
گوشــي و یا گارانتي آن ندارد و با یک بازیابي ســاده، 
گوشي به حالت عادي برمي گردد. البته باید گفت که در 
کشور ما مفهومی برای گارانتی گوشی های آیفون وجود 
ندارد. براي کار با برنامه هاي کرک شــده برنامه واسط 
و معروف Cydia موجود اســت که با کمک جیلبریک 
کردن و این برنامه خیلي از مشــکالت حل خواهد شد 
اما عده اي هستند که مایل به جیلبریک کردن گوشي 
آیفونشان نیســتند. براي این کاربران نیز نرم افزارهاي 
مختلف دیگري وجــود دارد که بدون جیلبریک کردن 
مي توانند از نرم افزارها و بازي هاي کرک شده استفاده 
کنند. دقت داشــته باشید که اکثر برنامه هایي که خارج 
از iTunes عرضه مي شوند، همگي کرک شده هستند 
اما براي انتقال فایل و نصب برنامه از کامپیوتر حتما سر 
و کارتان به نرم افــزار iTunes مي افتد. در مرحله اول 
شما باید یک حساب کاربري در فروشگاه آیفون براي 
خود ایجاد کنید و از طریق iTunes گوشــي خود را به 
پایگاه اپل معرفي کنید. برای این کار به یک اپل آی دی 

احتیاج خواهید داشت.

  اگر تازه آیفون خریده اید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه

 دوسـتان عزیـز بایـت؛ سـوال هاي خـود را در زمینه تلفـن همراه 
بـه آدرس ایمیل زیـر ارسـال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

بتوانـم  تـا  کنیـد  معرفـي  را  نرم افـزاري  عزیـز.  بایـت  سـالم   
برنامه هـاي اندرویـد را در رایانـه اجـرا کنـم. لینـک آن را نیز معرفي 

 . کنید
YouWave An-  بـرای ایـن کار دو برنامـه را بـه شـما معرفـي مي کنیـم. نرم افـزار

 droidبـه شـما ایـن امـکان را مـي دهـد تـا برنامه هـاي اندرویـد و نرم افزارهـاي 

فروشـگاه آن را بـدون نیـاز بـه موبایـل، روي کامپیوتـر اجـرا کنیـد. شبیه سـازي 
عملکـرد کارت SD یکـي از امکانـات این برنامه اسـت که مي توانیـد آن را از طریق 

لینـک زیـر دانلـود کنید:
http://en.softonic.com/s/you-wave-4.1.2-apk

نرم افزار قدرتمند بعدي BlueStacks App Player نام دارد که همین کار را با امکانات 
و کیفیـت بیشـتري انجـام مي دهد. مي توانید آن را از طریق نشـاني زیر دریافت کنید

 https://bluestacks-app-player.en.softonic.com/

 بـا سـالم بـه بایـت عزیـز! خسـته نباشـید. چـه طـور مي توانـم 
پسـوند zip را بـه apk تبدیـل کنم تـا در سیسـتم عامل اندروید اجرا 

؟ د شو
 zip شـما یـک فایـل نصبي بـراي اندرویـد بوده و حـاال به صـورت zip اگـر فایـل
اسـت تنهـا بـا تغییر پسـوند zip  بـه apk مشـکل برطرف مي شـود و اگـر قصد باز 
کـردن فایل هـاي zip در اندرویـد را دارید، بهتر اسـت از برنامه هـاي مخصوص این 

کار ماننـد Zip Viewer اسـتفاده کنید. 

 بـا سـالم بـر بایـت عزیـز. لطفـا تفاوت هاي اصلـي و مهـم میان 
دو سیسـتم عامل محبـوب iOS و Android را بیـان کنیـد تا بیشـتر 

متوجـه وجـه تمایـز آن دو با یکدیگر شـویم. 
 Android سیسـتم عامـل مخصـوص محصـوالت شـرکت اپـل اسـت ولـي   iOS

مـورد اسـتفاده ده هـا شـرکت دیگـر اسـت. اپـل مي خواهـد شـما گوشـي خـود را 
بـا عملکـردي کـه خـودش تعییـن کـرده اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار دهیـد ولي در 
اندرویـد شـما گوشـي خـود را همان گونـه کـه مي خواهیـد مي توانیـد مورد اسـتفاده 
قـرار دهیـد و عملکـردي کامال انعطاف پذیـر دارد. دو سیسـتم عامل موبایـل اندروید 
و iOS در حـال حاضـر پیشـروهاي سیسـتم عامل هاي موبایـل هسـتند و هـر کـدام 
طرفـداران و مخالفـان خـود را دارنـد. کاربـران هنـگام خریـد تلفن هـاي هوشـمند 
همیشـه بـا ایـن سـوال مواجـه مي شـوند کـه کدام یـک براي من مناسـب تر اسـت 
یـا کـدام یـک بهتر اسـت امـا واقعیت این اسـت کـه اندرویـد و iOS قابل مقایسـه 
بـا یکدیگـر نیسـتند. بزرگتریـن تفـاوت اندرویـد و iOS در متن بـاز بـودن و نبـودن 
اسـت. اندرویـد و iOS دو فضـاي کاري کامـال متفاوت دارند و قطعـا نمي توان گفت 
کـدام روش بهتـر اسـت و کـدام بدتر.سیاسـتي کـه گـوگل در پیـش گرفتـه اسـت، 
تمرکـز روي کمیـت اسـت! گـوگل تمـام تالش خـود را مي کنـد تا توسـعه دهندگان 
را بـا روش هـاي مختلـف تشـویق بـه توسـعه نرم افزارهـاي اندرویدي کننـد اما اپل 
برنامه هـاي  تـا  مي انـدازد  توسـعه دهندگان سـنگ  پـاي  جلـوي  حتـي  مقابـل  در 
بي کیفیـت وارد فروشـگاه نرم افـزاري نشـوند تـا کاربـران iOS  همیشـه بتواننـد از 
برنامه هـاي بـا کیفیـت اسـتفاده کننـد. اپـل به امنیـت کاربـران بهاي بسـیار زیادي 
مي دهـد و از گجت هـاي اپلـي بـه صـورت مادام العمـر پشـتیباني مي کنـد امـا در 
عـوض گـوگل زیاد بـه امنیت کاربـران اهمیت نمي دهـد و به همین منظـور اندروید 
یـک سیسـتم عامل امـن نیسـت. سیاسـت گـوگل بر این اسـت کـه پشـتیباني خود 
را از محصـوالت قدیمي تـر حـذف کنـد تـا کاربـران تشـویق بـه خریـد گجت هـاي 
جدیدتـر شـوند.در نهایـت انتخاب کننـده اصلي شـما هسـتید کـه مي توانید سیاسـت 
دلخواه تـان را انتخـاب کنیـد. اندرویـد متن بـاز با تنوع بـاال و یا iOS شـرکت اپل با 

کیفیتـي بـاال، پشـتیباني بهتـر و همچنیـن محدودیت هاي فـراوان. 

 سـالم بایـت عزیـز. تمـام مطالبتـون عالـي اسـت. لطفـا درباره
Galaxy Gerand توضیح دهید و معایب و مزایاي آن را ذکر کنید.

 گوشـي Galaxy Grand امکانـات خوبی را در اختیـار صاحبانش قرار می دهد. البته 
برخـی ممکن اسـت اعتقاد داشـته باشـند کـه مزیت هاي آن نسـبت به گوشـي هاي 
هـم رده خـودش کم تـر اسـت. این گوشـي بـا صفحه 5 اینچـي خود و مشـخصاتي 
مشـابه گلکسـي S2 از آن کمـي بزرگ تـر اسـت و بـا وزن ۱6۲ گرمـي سـنگیني 
 Ram بیشـتري دارد و داراي 8 گیگابایـت حافظـه داخلـي و ۱ گیـگا بایـت حافظـه
مي باشـد کـه حافظـه جانبي آن با یـک کارت حافظه تـا 6۴ گیگا بایـت قابلیت ارتقا 
دارد. انتقال فایل از طریق بلوتوث گوشـي با اسـتفاده از بلوتوث نسـخه ۴ امکان پذیر 
 GHz ۱.۲ و بـا فرکانـس کاري Dual-core اسـت.پردازنده ایـن گوشـي از نـوع
پردازش هـا را انجـام مي دهد.همچنیـن شـما مي توانیـد بـا کیفیـت 8 مگاپیکسـلي، 
عکس بـرداري کنیـد. تمامـي ایـن امکانـات در کنـار سیسـتم عامل اندرویـد گوشـي 
قدرتمنـدي بـا امـکان پشـتیباني از دو سـیم کارت و قـدرت باتـري mAh ۲۱00 را 
ارائـه مي دهـد. در نهایـت بایـد گفـت کـه این گوشـی یـک گوشـی تقریبـا قدیمی 
بـه حسـاب می آیـد و بعـد از آن سـری های جدیدتـر و قدرتمندتری با همـان قیمت 
مناسـب توسـط سامسـونگ به کاربرانی که گوشـی میان رده دوسـت دارند ارائه شد. 


